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Tillsyn över kommunens beslut a t t anta detaljplan
för sydvästra delen av kvarteret Cementen i
Limhamn, Malmö stad
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen överprövar inte stadsbyggnadsnämndens beslut, den 11 juni 2015
201, att anta detaljplan för sydvästra delen av kvarteret Cementen i Limhamn,
Malmö stad.

Skäl till Länsstyrelsens beslut
Länsstyelsen ska enligt 11 kap. 10 5 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 lämpligt sätt,
en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphavs 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.
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De som deltagit i Länsstyrelsens beslut

Detta beslut har fattats av ställföreträdande enhetschef för samhällsplanering Gunvor
Landqvist med planhandläggare Tony Davidsson som föredragande.

Tony Davidsson
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UTLATANDE EFTER GRANSKNING
Detaljplan för sydvästra delen av kvarteret Cementen i Limhamn
i Malmö

Ärendet har bedömts vara av den karaktären att det enligt plan- och bygglagen 5 kap
27%kan antas av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges ställe.
Planförslaget har funnits allgängligt för granskning under tiden 23 april 2015 - 15 maj
2015.
Mot stadsbyggnadsnämndens beslut att skicka ut detaljplanen pa granskning
reserverade sig Foikpartiet och Moderaterna då de anser att det är "bristfalliga
trafiklösningar som laggs fram för området." Svengedemokraterna stäiier sig inte
bakom utredningen "Ett håiibart resande i Limhamn" och har darför lämnat in ett
särskilt yttrande gallande detta.

Länsstyrelsen har i skrivelse 2015-05-12

framfört att de inte har något att erinra.

Lantmäterimyndigheten har i skrivelse 2015-05-25
att erinra.

framfört att de inte har något

Gatukontoret har i skrivelse 2015-05-18 framfört följande:
Hörnavskarningar behövs i fler gathörn. Detta för att kunna inrymma gångbana på
allmän platsmark.

Stads~ggnadrkontoretkommentar
Hörnauskarningar ar reviderade tillammans med Gatukontoret.
Miljöförvaltningen har i skrivelse 2015-05-08

framfört följande:

I samrådshandlingama angavs att förskolan i områdets nordöstra hörn skulle
inrymma 120 barn, vilket skulle ge en uteyta på 35 m2 per barn. I det nu upprättade
förslaget har antalet barn utökats till 160, vilket ger en uteyta pa 26 m2 per barn.
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Miljöförvaltningen anser att man bör klara minst 30 m2 per barn, speciellt med tanke
p i att detta 2 ett nybyggnadsområde. Detta gäller aven förskolan som planeras på
parkeringshusets tak. Vidare anser miijöförvaltningen av erfarenhet att det är mer
lämpligt att samlokalisera förskolor med kontor istället för med bostäder.
Placering av handel inom samma byggnad som förskola kräver att entréer till
förskolan inte ligger nära utrymmen som används för leverans och lastning av varor.
Annars är risken stor att barnen utsätts dels för utslapp från leveransbilar, dels att det
kan bli svårt att skapa trafiksäkra lamnings- och hämtningsstallen för barnen.

I planbeskrivningen står följande angående multikvarteret: "Tanken är att de fem
våningsplan som inrymmer parkeringshus ska kunna ha enkelsidiga lagenheter eller
kontor ut mot gatorna runt omkring." Miljöförvaltningen förutsätter att inga
enkelsidiga lägenheter byggs ut mot Övagen, eftersom riktvärdena for trafikbuller
Överskrids dar.
Stads~ggnadskontoretkommentar
A t t uppnå det övre riktvardetpå ?O kvm utytaperfiskolebarn ar sjalfallet en
önskan. Men ut~jånattforskolan invidparken har en samantagetförhållandevis
stor samlad utyta och att vi med tvåytterlzgamforskoleavdelningaruppnår 26 k m
utyta per barn så har detta bedömts som en god lösning - i dialog och avstämning
medaförskolefo~~/aItningen.
Förskolanp i multikvartemts tak kommer ha en egen
sqarat entré med enytafr angöring och yke@arkeringoch hiss. När detgaller
luikvalitetforforskolan inom multikvatteret så harplanbeskevningenafö~dlzgats
medaföiande skrivning: Vidgesfaltningav multikvat7er är det vik@ att beakta att
utytor. Eventuellfrånluftjån
det uppratthåils en god lu~kvalitetaföraförskolans
parkeringshuset ska ufomas så att detta intef2r en negativ inverkanpå forsko fans
utemiJöer.
Avsikten med att i detaj$lanen m$z;Pgörasåz~albostäder som kontor inom
multikf~arteret
ar att det ska vara möjlkt att anordna kontor i de lagen som bliraför
bullerutsattaaförenkelsidiga leenheter.Att detjust ar manga oiika användningar
inom kuartemt ar också sJälvagmndtanken med multikvarteret.
Grundskoleförvaltningen har i skrivelse 2015-05-13 framfört följande:
Grundskolenämnden inkom den 2014-09-10 med yttrande angående
detaljplaneförslagets samrådshandlingar. Grundskoleförvaltningen vidhåller tidigare
yttrande och vill göra ett förtydligande genom nedanstående yttrande.

I grundskolenämndens yttrande anges att grundskoleförvaltningen efterfrågar rent
generellt flexibla detaljplaner som ger möjlighet till expansion och långsiktig
utveckling av skolor. Ur Xeiljöförvaltningens föreskrift "Starta grundskola,
gymnasieskola. Lagkrav och miljöfön-altningens råd' antagen av Miljönämnden 201306-25, Malmö Stads miijöprogram 2009-2020 samt stadsbyggnadskontorets dialogpm
20062 betonas vikten av friyta och möjligheten för alla barn att leka utomhus. I ovan
nämnda föreskrift från bliljöforvaltningen menar man att friytan kan sänkas från 30
kvm/elev till 15 kvm/elev för äldre elever. Grundskoleförvaltningen menar att det är
oerhört angeläget att säkerställa att grundskoleelever ges tillräckligt med yta för att
leka och röra på sig.
Grundskoleförvaltningen vill i sammanhanget betona att den byggratt som medges i
detaljplaneförslaget och den tomtyta som tilldelats försvårar etablerandet av
grundskolan och medger inga expansionsmöjligheter i framtiden. Den flexibilitet som

anges i byggrätten avseende antalet vaningsplan ger i sig inget manövreringsutrymme i
planeringen d i den angivna tomtytan är den dimensionerande faktorn. Med den
tomtyta som tilldelats kommer friytan på 15 kvm/ elev inte kunna uppnås och
framtida förtätning i lokalerna kommer innebära en ytterligare minskning av friytan.
Detta kan i sin tur innebara svårigheter att erhålla bygglov för etablering av
grundskolan och >-idareförsening och kostnadsökningar som konsekvens.
Med anledning av ovanstående begär grundskaleförvaltningen att ett minimum om 15
kvm/elever i friyta uppnås. Det innebar således att den totala fri~tanför grundskolans
tomt skall uppgå till minimum 6750 kvm.

Stadsbygqnadskontoret kommentar
Ytanför skolan och dess utyta ar redanfastställd i tidgaregiorda dp 5099. Nar
denna detajplangiordesfanns en angiven totalytaför det kommunala behovet inom
hela detgarnla Cemenfabnksområdepå 13000 k m . Detta var en
planeringforutsattning kommuniceradfån Stadsdelsförvaltningen (Som tidgare
ombesörjde skol- ochjkkoleplanering.)Dennaytagår tillbaka till uträkningar
gjordaför behov av kommunalservice i Planprogram runt Ovägen (PP6003). När
dp 5099gordes var det med enjrutsatning att skolan skulle varajör 300 elever.
Den uiyta somfinnsfartstalld i dp 5099 är ca 4700 kvm. Fördelatpå 300 elever
blir detta ca I5,5 kvm utytaper barn.
A t t skolan åter ar inkluderad i denna detajplan berorpå att stadsfasbgheter dl
ha mqbgheten att kunna byggapå enytterhgare våning vid eventuelltfamtida
behov samt att aven vid behov och rnqhghet kunna anordna en idrottshallunder del
av skolbgqnad ochleller skolgard
Närgrundskolefomaltningen vajer att beställa en skolbygqnadför 450 eleverpå
sammayta som argrundad i ovanstående resonemang såfår detta blljJd att det
hlirmindre utytaper barn. Utytanpå ca 4700 k m blir a2 10,5 kvmper barn.
Det ar YalfalIet en önskan attfa tiiiså stora utytorfor skolbarnen som möjhgt,
men det är o c k ; enfåga om hur denyta som står tillföfogande dirponera.
Riktvardetjr utyta per skolbarn hker mellan 10-15 kvm/ barn. Med engod och
andamalseni& uy0rmning au skolgarden torde detgå att uppfi~llaoch tiI&odose de
behov som hogsadieelever kan tankas ha av sin skogård aven med IO,5 kvm
utytaper barn.
Va Syd har i skrivelse 2015-05-06 framfört:

Under Teknisk försörjning: Vattenförsörjning och avlopp (s.20) går att utläsa att det
s k d utföras en utredning huruvida det ar möjligt att flytta befintliga ledningar söder
om Packhusgatan. \'A SVD viii påpeka att det mycket stora ledningar som berörs
och utrymmet i Packhusgatan ar starkt begränsat. En ev. flyttning av dessa ledningar
skulle bli ytterst svår och kostsam.
Under Miljökonsekvenser avsnitt blarkföroreningar (s.25) står det att sanering av
marken skall säkerställas till dräneringsnivå. VA SVD anser att detta bör utökas ner
bli vattengång för dagvattenledningar på kvartersmark samt för vattenging för
dagvattenledningar i gatumark.

Stadsbygnadskontoret kommentar
E n ledningsutredning hargenomförts som har visatjust det som V a Syd skriver i
sittyttrande - att det intejnnsytterhgBre uQmmeförfIer lednitgar i
Packhusgatan. Ledningar måste således I&a kvar i nuvarande I& med stöd au uområde iplankartan. Pkznbeskrivning ar reviderad i enhghet med detta.
Planbeskriuning ar reviderad i enhghet med VA-ydsyffrande.
V a Syd Avfall har i skrivelse 2015-05-13 framfört:
1planen anger att det planeras för fastighetsnara insamling. Ju tätare det byggs desto
mer avfaii alstras och detta miste tas om hand. Det ar viktigt att det avfalsutrymmena
planeras för fullständig sortering och att det tas höjd för att ytterligare fraktioner
kommer att sorteras ut i framtiden. Följande krav galler för utformningen av
hämtstaiiet för avfall; "ivfailsutrymmena ska vara belägna i markplan med kortast
möjliga avstånd till uppsamlingsplats för hämtningsfordon. Dragvagen för
hämtfordon f 2 aldrig överstiga 50 meter och lutningen ska inte vara mer an 1:12.
Backning ska undvikas.
Det ar viktigt att man tar höjd för god trafikmiljö och arbetsmiljö genom att göra
plats för avfaiishamtningsfordonet så att det kan stanna vid hamtstäilet. Detta måste
ske genom en angöringsficka eller dylikt, så att bilen inte behöver sta på gatan och
blockera. Den planering som görs nu blir vira sophämtares arbetsmiljö.
Utifrån hur gatustmkturen ar planerad satts en prioriteringsordning från VA SYD:s
avfaiisavdelning att ha med vid den vidare planeringen av ax-fallshanteringen i
området.
Placering av avfalutrymmen ska helst vara ut mot gatan integrerat i
byggnaden eler i fonn av underjordiska behåilare aven dessa ut mot gatan.
Hämtstalen för avfall placeras på gator som har en bredd så att våra
hämtfordon inte blockerar trafiken - annars måste angöringsfickor anläggas.

Stadsbygnadskontoret kommentac
Texten iplanbeskrivningen ärföQdljgad i @e att uppnå de punkter som I-A-yd
Avfall tar upp i sittyttrande.
Raddningstjansten Syd har i skrivelse 2015-05-20

framfört följande:

Raddningstjansten Syd har tagit del av insända handlingar och har följande
synpunkter:
Riskhansyn - Räddningstjänsten Syd anser att riskerna är utredda i den omfattning
som kan begaras. Att vallen tas bort ar i linje med de allmänna råd utfirdade inom
området för lag (2010:lOll) om brandfarliga och explosiva varor. Raddningstjansten
Syd tycker att det är synd att analysen lägger nivån på säkerheten på lägsta möjliga
nivå och tar bort den sakerhetshöjande vailen men ser ingen juridisk grund för att
k a v a att vallen finns kvar i planen.
Brandvattenförsörjning - Inget ytterligare att erinra
Insatstid - Inget ytterligare att erinra.

Räddningstjänstens tillgänglighet - Inget ytterligare att erinra.
Följande handlingar har legat d l grund för Raddningstjansten Syds yttrande:
Riskhansyn i detaljplan 5302, del av h . Cementen, hfalmö. Version B 2014-12-09.
Tyréns.
Granskningshandlingar för D p 5302 med diarienummer 2008-00895 daterade 201 504-07.
Region Skåne - Regionala tillväxtnamnden har i skrivelse 2015-05-13 framfört:
Region Skanes vili liksom hfalmö stad ha en fortsatt dialog om den framtida
kollektivtrafikförsörjningen för aktuellt planområde och omgivande område
Region Skånes vill aven lyfta fram Malmö Stads arbete med strategin för håilbart
resande i Limhamns område som föredömligt. strategin och dess del i genomförandet
ar ett led i att aktivt arbeta för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne 2030,
vilket går helt i linje med delstrategier i Skånes regionala utvecklingsstrategi.

E.ON Gas Sverige AB har i skrivelse 2015-05-18

framfört att de inte har något att

erinra.

Limhamns Miljöförening har i skrivelse 2015-05-15

Framfört följande:

Limhamns Miljöförening ser positivt på att bygga ut området med hostader, förskola
och service enligt denna D p 5302. Detaljplanen för dessa täta högexploaterada kvarter
ar ambitiös och omfattande, bl. a. med gestaltningsprogrammet. Vi har all respekt för
den komplexitet som präglar denna utbyggnad. Planen avser uppfylla de planer, mål,
program, strategier, krav, policy och riktlinjer Malmö stad har ställt upp för stadens
expansion och verksamhet.
Limhamns Miljöförening viii dock framföra följande avvikande meningar och
synpunkter som bör diskuteras och beaktas i detaljplanen.
Med utgångspunkt från den Gröna planen för Malmö planerades ett grönt strak
mellan Limhamnsfaltet och Sihbarp när de gamla industrierna kunde tas bort. Detta
gröna stråk kan nu anses komma in från norr från Vaktskogen via Ruderatparken vid
Magasinsgatan, över skolgårdarna i denna planen till den centrala parken i Dp 5099.
Alternativt kan straket anses gä utefter den fina bilfria kajstråket från vägen tili
Lagunen tili Ovägen för promenader, löpning och cykling. Dessa två stråk återstår
eftersom bebyggelsen i tidigare detaljplaner och värmeverket placerats i öst-västlig
riktning. Detaljplanerna för Hjäimarekajen och Gråsejen förstärker sedan denna
barriär innan det gröna tar vid igen vid fiskehamnens hoddor och söderut mot
Sibbarp.
Således, även i denna D p 5302, bryts nu dessa gröna stråk av dess gytter av gator i täta
kvarter respektive av ett, i och för sig attraktivt, brygghus väster om silohusen. Kvar
av de gröna stråken blir bara smala gator och en smal kajbrygga som ansluter till det
nya fina naturstråket utefter Ovagen. Två utspridda små gröna Kackar återstar i
omradet i form av denna plans torg och park samt vid Gråsejens förminskade park
runt den gamla kalkugnen. Möjligheten att få en rimlig bredd på kajområdet minskas
genom att slappa fram kvartersbebyggelsen i form av ett brygghus ännu langre

västerut mot kajen. Brygghuset bör darför omformas och placeras l'angre ifrån
kajkanten.
Detaljplanen medger två till tretton våningar i oregelbundna varierade kvarter.
Genom att kvarteren ar relativt små i förhållande till höjderna kommer skuggor från
solen att bre ut sig på vaggar och över gårdar. Särskilt om de högsta våningarna ligger
i söder som i kvarter J.

I plankartan saknas solstudier av förslagsvis fyra representativa dagar på året vid tre
tidpunkter på dagarna. En solstudie behöver aven omfatta skuggorna från
intilliggande kvarter. Limhamns Miljöförening förordar därför att de högsta husen
lägges mot norr i respektive kvarter. Eventuellt kan ju andra tekniska anordningar
som solfångare tillkomma till en höjd av ytterligare fem meter. En förskola som har
sin lekplats pa gård får den i skugga under största delen av året.
Av största betydelse ar att husfasaderna Ear vit farg eller mycket ljust tegel. I synnerhet
på gårdssidorna av ovanstående skal men aven mot gatorna för att lysa upp hela
området. Det mode med mörkt tegel, gråa och svarta hus har vi sett nog av vid det
här laget. Lägenheterna i de befintliga nya husen i kvarteren i Glasbruket har troligen
varit svårsålda b1.a. på grund av dess fasader har mycket mörkt tegel. Varför skall
området Limhamns Sjöstad på håll se ut som de forna indusuierna?
Taken bör rara av typ sadeltak med takfot för att bl a skydda husfasadernas ljusa
farger.
Underjordiska bilgarage ar en bra lösning för detaljplanen då kringliggande gator
aldrig kan fylla parkeringsbehovet. Detta under förutsättning att garagen blir uthyrda
och använda, Limhamns Miljöförening accepterar den föreslagna parkeringsnormen
för bilar och cyklar. Med de föroreningar i marken som måste schaktas bort så b h
marken ju ändå utgrävd för garage. Sedan, ju högre gårdsmarken laggs på garagetaket,
ju mindre blir skuggbilderna på gårdarna enligt ovan.
Limhamns hliljöförening ser positivt på att en förskola etableras i det nordostra
hörnet med tillräckliga lekytor utomhus p i marknivå. För de som viii angöra med bil
kan det göras enkelt frän Packhusgatan dar möjligheter finns att sedan vanda bilen.
hfultikvarteret L med parkeringshus och dess olika funktioner är ett behövligt och
originellt kvarter som vi vill kommentera. Parkeringshuset kan behövas som
komplement till de underjordiska garagen under kvartersgårdarna. Beklädnaden med
lagenheter och utrymmen för handel är positivt.

I hlultikvarteret föreslås dock att en förskola placeras högst upp vilket inte ar utan
komplikationer av följande skäl. Hur garanteras säkerheten, och av vem, för så många
barn på hög höjd om, eiler nar, brand uppstår i några bilar i garaget eller i själva
förskolan? Panik och kaos kan förvantas av barnen och inte minst av deras föraldrar,
aven om betong och riskabla trappor kan klara bränder. Risken för nedkastade saker
kan dessutom inte uteslutas. Daglig lämning och hämtning av barnen blir stökig via
hissar och trappor. En del föräldrar kan dock kanske ta bilen upp genom garaget?
Denna förskola kommer säkert att stå i motsatsförhållande, och bli ett sistahandsval,
till de övriga normala förskolorna i närheten, liksom den andra förskolan i denna Dp.
Förskolans placering på taket motsvarar inte FN:s barnkonvention som ska satta
barns basta i främsta rummet. Alternativ bör sökas i andra kvarter med dess gårdar. I
nödfali kan förskolans lokaler placeras i bottenplanet och grönområdet på taket kan
utnyttjas som gård under begränsade tider.

Integrering av avfallsutrymmen för åteninningen i bebyggelsen, med ventilation tiii
taken, ar att föredra före byggnader på gårdarna. Placeringarna av avfaiisutiymmena
bör specificeras. Raddningstjanstens tillträde till dessa utrymmen, som ar påkallat
ibland, samt åtkomst av garagen och hela gårdssidornas husfasader bör också
specificeras.
Marken ar som sagt förorenad. I tidigare detaljplaner i området används tre
benämningar för att markföroreningarna skall vara; avhjälpta, sanerade respektive
efterbehandlade. Nu talas om att sanera resp. hantera efterbehandlingen. Till vilken
specificerad grad med angivna krav på olika djup skall marken vara renad?
Beträffande risker från fjärrvärmeverket undrar vi varför risken med oljeutsl'app från
den 2000 m3 stora oljetanken tonas ner? O m hela tankens innehåll skulle rinna ut
med 1 dm jämnt djup täcker den 2 ha, d.v.s. en fjärdedel av området. Så torde dock
inte bii failet utan oljan rinner nog i några backar och avloppsrör på en mindre yta
men icke desto mindre med m)-cket stor brandfara. Därför förordar Limhamns
Miljöförening att en skyddsvd på 30 cm bygges på Iämpligt avstånd runt oljetanken.
ICollektivtrafiken ar val utbyggd vid området. För att förbättra den ytterligare med
snabbusslinjer bör en eller ma regionbusslinjer kunna gå till/från Övagen, till att börja
med i tusningstrafik. Förslagsvis att nuvarande linje för regionbuss 170 förl'angs och
fortsätter från Hyllie centrum till Limhamn via Annetorpsleden och Kaikbrottsgatan
med något enstaka stopp på vägen. Likaså att någon regionbussiinje fortsätter från
Malmö Central till Övagen. Vid busshållplatserna bör mark avsättas för
cykelparkeringar.

Limhamns Miljöförening har bifogat ett särskilt yttrande från arkitektmedlemmar i
föreningen (genom Hans Olsson och Olov Tyrstrup) daterat 2015-05-11:
Planbeskrivningen ar ovanligt detaljerad och innehåilsrik. Den syftar tiil att resultatet
skaii bii en miljö som tar upp element och kansla från det gamla hamn- och
industriområdet och trots den stora skalan också från det småskaliga och brokiga
gamla Limhamn.
Det ar bra att tre stora silor bevaras och byggs om tiii bostäder och att av de fyra
stiliga silor som ligger närmast &agen tre får finnas kvar, nertagna till 10 m höjd, att
användas till bostadskomplement och lokaler för centrumfunktioner.
Det är viktigt att silorna bevaras som minne från Limhamns industrihistoria och som
landmärken, De kommer att bli ett välkommet avbrott tiii den nya ofta enahanda
moderna bebyggelsen.
Silorna kan enligt planen byggas på med delar som motsvarar de inkapslade
transportband som finns i dag. Detta är kreativt. Det skall bli intressant att följa om
detta kan utnyttjas.
Närmiijön tunt silorna ar planerad med omsorg med bl a park, torg och plats för
byggnad för centnunfunktioner (butiker, restaurang, cafe) i 1.5 vån meilan kaj och de
bevarade silorna. Denna byggnad underordnar sig silorna och ar med sin skala och sitt
veckade tak en fin kontrast till de omgivande storskaliga och strama byggnaderna.
P-hus i 5 vån vid Strandgatans förlangning med bostader/kontor mot gator och
förskola på taket kan bli en spännande byggnad.

Möjlighet till centrumfunktioner (handel, kontor, vård) i bottenvåningarna tili de
flesta bostadshusen kan, om det utnyttjas, göra miljön mera stadslik och omväxlande
an renodlad bostadsbebyggelse, nästan som i gamla Limhamn.
Planen har en bestämmelse, variationsvariabel, för vissa kvarter. Det betyder att det
skall finnas en tydlig variation i gestaltningen av byggnaderna i kvarteret. Det kommer
att kravas inlevelse och fantasi från både arkitekt och stadsbyggnadskontor för att
detta skall gå att genomföra. Det skulle kunna leda till en omväxlande bebyggelse,
som inte nödvändigtvis följer det senaste modet (t ex stora svarta/mörkgrå fasader
som är främmande för iimhamnsrniljön)
Det blir intressant att följa hur det utvecklas.
Kajen och kajstråket från Glasbmkskajen till Dragörkajen har förutsättningar att bli
omväxlande och attraktivt.
Redan för ett 20-tal år sedan konstaterade vattenströmningsexperter från LTH att det
behövs en förbindelse mellan vattenrummen norr om Övagen och söder om Ovigen,
dvs genom banken som förenar Ön med fastlandet. Detta för att vattenkvaliteten
skall förbättras i båda hamnbassängerna, dar de inre delarna är helt döda pga brist på
syresatt vatten. Planen nämner att man eventuellt skail genomföra en sådan
förbindelse. \'i föreslår att den utförs! Helst i form av en bro eller broar (t ex en för
biltrafik och må för g-c trafik). Höjden av broarna över vattnet bör vara sådan att
mindre båtar kan passera mellan hamnbassängerna.
Frågan om utbyggnadstakt berörs inte i planen
Vi ar av den uppfattningen att om ett så stort område som detta, tillsammans med det
som planeras i angränsande planer öster om, byggs ut i en följd, så blir resultatet
alltför enahanda och fastlast.
Man bör därför göra ett avbrott i utbyggnaden och ge sig tid att utvärdera det som ar
byggt. Därefter kan man fortsatta och göra de förandingar och kompletteringar som
säkert behövs.
Vi föreslär att man för ett resonemang om detta i planen och kompletterar med
lämplig etappindelning (paus i utbyggnaden)

Stadsbgnadskontoret kommentar
Det argladjande att Limhamns mioöforening ser med til@rsiktpåplanområdets
framu&.
Nar detgaller kyjtråket ar det engestaltnings&ssiggmndtanke att langs kyen
skapa en sene av ohka dj-pa rum som ar sammankinkade i ett stråk. Äuen om
stråketp; sina hall bhr smalt så är detjÖri$arande m stråk som hänger samman
och som til&angb&ör kontakten med vattnet ochgör det mojhgt att nYra sig runt
hela uattenmmmet.
Quiforhållonden inomplanområdet ar en au depågor som utreds vidjamtagande
av ettplanfrslag och har vant ett underhg til valdgestaltning,planstruktur och
hojdsattning inom dettaplanområde.
Auseddgestaltning au bebgeise inomplanområdet beskvivs i saualphnbesknrning
somgestaltningsprngram.Avsikten ar ati det skafinnas en variation igestaltning
inom hela dettaplanområde.

Förskokm i multikvarteret kommer ha egen enh-é med egen hiss och trapphus.
Förskolapå tak ar ingen ny lösning. Detjnns mångagoda exewqelpå detta både i
Svenge och exempelvis i Danmark. Det viktiga ar dock aii det sakerstalh att det
biirgoda kvaliteterpå lekytornaför barnen. Planen säkerställer att det skafinnas
ett tillrackhgt $ocktplanterbad bjälklagfor aiigöra det mqkgt aii anordna en
ordentliqtgrön och varierad uternijofor barnen.
Planbeskrivning anger att avflshantering ska ufomas i samråd med VASYDS
afalhenhet.
För mark@roreningargörsen @erbehandling~plani vilken man tydl&ör vilka
&reningar somjnns inom området och till vilken nivå de ska av@a@as/saneras.
Detta ar något som sakerstalh av konholhyndigheten, dvs. Mijöfomaltningen. Det
som ar augbrandefor detahlanen ar att den har med en bestammehe som
säkerställer att marken blir sanerad innan stadbesked lämnas.
Det ar i enhghet med den senaste uppdaterade riskutndningen gard av Syréns
20 14-12-09 som bedömningengörs att bej%tL%aforhåLlanden sett tilL mark,
placering, lossningsanordningar och ojans egenskaperpå motsvarande sätt
som en vall ansesförhindra ett eventuellt oieutslapp att qridasfor nära
planerade bostäder.
Detjnns en önskan saväljån stadens sida somfran SkånetraJken om att se hur
man kan lösa engod och andamåhenlig kollektiutrajk i området ijamtiden. Med
ett allt stöm befolkningsunderlag i området så kommer det övenjnnasgoda
incitament tiil attfå till en ba2trz.kollektivtrajkförsöjning.
Den eventuella vattenforbindelsenmellan de två vaiienrummen eller
hamnbassängerna iir inget som hanteras i denna detahlanen. Det ar dafor
planhandlingarna endast nämner att detta ar något som kan komma att anlaga
men integår vidare inpå det an så.
Utbgnadstakten eller variation tillföjd av önskad utbgnadstakt ar inte något
som planen i sig tar stallning tilL Planen säkerställer dock ah! det skajinnar en
variation igestaltning inom området. I utbgnad i enkghet med dp 5099, öster om
denna detahlan, har det visat sig att o k a kvarter kommer aii bygeas av olika
bgghevar och ritas av oiika arkitekter vilketf& tillföjd aii det bkr en variation i
såva/gestaltning som i uppkåtels$om
Beträffande synpunkter som kommit in skriftligen under samrådet och som inte blivit
ullgodosedda samt stadsbyggnadskontorets ställningstagande ull dessa hänvisas till
samradsredogörelsen.

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

Plankarta
Hörnavskarningar reviderade i samråd med Gatukontoret.
Avsikten har hela tiden varit att vattenområdet inom planen ska vara ailman
plats och användningen är därför flyttat till denna rubrik på plankartan.

Planbeskrivning
Ledningar langs Packhusgatan är ej möjliga att flytta. Text reviderad som
tydliggör detta.
Texten i planbeskrivningen är förtydligad i syfte att uppnå de punkter som
VA-syd tar upp i sitt yttrande.

Malmö stad

Stadsbyggnadskontoret

datum
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DP 5302

PLANBESKRIVNING
Detaljplan för sydvästra delen av kvarteret Cementen i Limhamn
i Malmö

INLEDNING
DETALJPLANENS SYFTE
Syftet med planen ar att göra det möjligt att fortsatta omvandlingen av området vid
Limhamns gamla cementfabrik di blandad stadsbebyggelse innehållande tiil största
delen bostäder men aven service i form av handel och centrumfunktioner såsom
livsmedelsbutik, verksamheter och kontor. Planen syftar även tiii att bevara några av
Cementsilorna inom planområdet och ge dem en ny framtida användning som
bostäder och bostadskomplement.

SAMMANFATTNING AV PLANFORSLAGET
Planområdet kan komma att innehiiia uppemot 800 nya bostäder som till största
delen kommer att utgöras av lägenheter men aven en del radhus. Planen innehåller
även byggratter avsedda för cenuumfunktioner och service. Inom planområdet
föresläs vidare en allmän park, ett torg samt allmänna kajytor. Ytan norr om och i
anslutning tiii Övagen kommer att omvandlas till ett 5000 kvm stort naturområde.
Planen innehåiier en separat förskola samt en förskola integrerat i ett kvarter och ger
aven en utökning av byggatten för den skola som redan är faststäild i enlighet med
tidigare gjord dp 5099.
Planförslaget ar den andra detaljplanen för den tidigare cementfabriken i Limhamn.
Området har tidigare studerats i planprogram 6003, "Runt övägen". Den nu aktuella
detaljplanen omfattar de västra delarna av fabriksområdet samt en liten separat del
som ansluter till den förra detaljplanen, dp 5099.
Planförslaget är upprättat i enlighet med ÖP 2012, ny översiktsplan för hlalmö
Kommunen ar huvudman för allmänna platser och gator,
PLANHANDLINGAR
Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, illustrationsplan,
gestaltningsprogram. samrådsredogörelse samt denna planbeskrivning.
Ett gestaltningsprogram har tagits fram i samband med planarbetet i syfte att
säkerställa önskad karaktär och kvalitet i kommande bebyggelse i enlighet med
planen. Gestaltningsprogrammet ar en bilaga till detaljplanen.
PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och kommer att antas av
Stadsbyggnadsnamnden i Kommunfullmaktiges stäiie i enlighet med 5 kap 27%planoch bygglagen.
PLANDATA
Planområdet är belaget i Limhamn. Området ligger i direkt anslutning tiii och norr
om Övagen. I väster omfattar planområdet kajen som vetter mot Ön och i norr
gränsar planområdet mot Limhamns Fjarn-ärmeverk. En liten separat del av
planomradet ligger direkt öster om fjärrväxmeverket och knyter an tiil den tidigare
gjorda detaljplanen för området, dp 5099.
Planomradets area är ca 9 ha. Marken inom planomridet utgörs tiii största del av den
västra delen av den stora fastigheten Limhamn 151:302 som ags av NCC
Construction Sverige AB. Men aven ytor tiilhörande E: ON:s fastighet Cementen 14
samt de kommunalt ägda fastigheterna Limhamn 152218, Limhamn 152373 samt
Limhamn 156:33 ingår i detaljplanen.
BETYDANDE MILJÖPAVERKAN
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan
som avses i 6 kap 11%miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning
upprättats.

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

s.

STRANDSKYDD
Enligt miljöbalkens 7 kap 139 gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Eftersom detta förslag dl detaljplan ersätter en tidigare detaljplan innebar
detta (i enlighet med hlB 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 eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område
som upphavandet eller dispensen avser 1. redan ar ianspråktaget" osv. Eftersom
planområdet utgörs av ett område som i många år använts som industriområde vill
stadsbyggnadskontoret med hänvisning till denna paragraf föreslå att
stadsbyggnadsnämnden godtar att upphäva strandskyddet inom hela planområdet.
Upphavandet trader i kraft då detaljplanen vinner laga kraft.
ÖVERSIKTSPLAN
Området redovisas i översiktsplanen, Malmö 2012, som ny blandad stadsbebyggelse.
PLANPROGRAM
Planområdet utgör en del av det område som behandlades i Planprogram 6003 " k n t
Ouagen". Stadsb~ggnadsnamndenbeslutade 2006-04-12 att kommande
detaljplanearbeten för området runt Övagen skall ske med utgångspunkt från
planprogrammet och inkomna synpunkter. Planprogrammet utgör således en tydlig
utgångspunkt för planarbetet gallande såväl bevarande som struktur och innehåll. En
viktig vision i planprogrammet är att återanvända de gamla hamn- och
industriområdena tiii en stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service, rekreation,
kultur, nya hamnfunktioner mm.
GALLANDE DETALJPLANER
Området ar tidigare planlagt. För kvarteret Cementen galler P1 138 från 1938 som
anger J för industriandamål med en byggnadshöjd på 16 meter.

I P1 731, från 1966, laggs bestämmelse för industriändamål på en tidigare inre
hamnbassäng. Detaljplanen medförde att man fyiide igen en del av hamnbassängen
som nu utgör en del av kajytoma inom planområdet.
Södra delen av planförslaget ersätter de norra delarna av Dp 4022. I denna detaljplan
från 1994 ingår trafkplatsen Övagen/ Kalkbrottsgatan/Limhamnsvagen tillsammans
med kvarteret Gråsejen.
En liten yta i nordväst ersätter en del av dp 4637 som har uppsamlingsgata som
angiven användning.

I direkt anslutning till planområdet har den äldre detaljplanen P1 138 ersatts av en ny
detaljplan, dp 5099. Denna plan omfattar ungefir häiften av det område som tidigare
utgjort Limhamns gamla cementfabrik. D p 5099 vann laga kraft i maj 2012. Syftet
med planen var att göra det möjligt att börja omvandla området vid Limhamns gamla

cementfabrik till blandad stadsbebyggelse som till största delen kommer att innehålla
bostäder men även offentlig service i form av skola och förskola samt en stor
grannskapspark och centrumfunktioner. Planen möjliggör omkring 530 bostäder.
Bostadema utgörs av lägenheter i flerbostadshus (ca 490 st.) samt radhus (ca 40 st.).
För planområdet finns inga gällande fastighetsplaner eller tomtindelningar.
HISTORIK I PROCESSEN
Denna nordöstra del av planområdet fanns ursprungligen med i dp 5099, men då man
utredde riskfrågoma, i samband med dåvarande planarbete, konstaterade man att det
fanns en verksamhet i kvarteret norr om @å fastigheten Cementen 5) som tillverkade
produkter av glasfiberarmerad härdplast. För denna tillverkning använde man ämnet
styren som vid brand kan ge upphov till giftiga gaser. Denna riskkalla kravde att man
höll ett skyddsavstånd på 90 meter till bostäder och skola. På grund av denna risk togs
delen närmast Packhusgatan inte med i dp 5099. Idag har företaget inte längre kvar
sin verksamhet på fastigheten Cementen 5 vilket gör att det nu är lämpligt att pröva
möjligheten att förlägga förskola och bostäder i detta läge.

OMRADETS HISTORIA
I kvarteret Cementen i Limhamn tillverkades cement i 90 ar, mellan 1889 och 1979.
Mellan 1979 och 2009 har området vid den gamla cementfabriken fungerat som
cementdepå.
Planområdets historia är tätt sammanbunden med Limhamns historia. Den gamla
kalkugnen på södra sidan av Ovägen utgör Limhamns ursprungliga centrum.
Kalkugnen uppfördes av Frans Sueli den äldre i början av 1700-talet.

I början av 1800-talet uppfanns cementen i England och produktionsmetoden bestod
i att man blandade kalk och lera. 1871 bildades Skånska Cementaktiebolaget och med
lera ifrån Lomma och kalk ifrån Limhamn satte produktionen igång. Till en början
skedde all tillverkning i Lommafabriken. Kalkstenen fraktades då från Limhamn till
Lomma med båt. hfen 1888 började man fylla ut och anlägga en egen hamn genom
bildandet av Limhamns Hamn AB. On var från början bara en långsträckt vågbrytare
utan egentlig kontakt med nuvarande Ovägen (som ursprungligen var den brygga som
man fraktade kalkstenen från).
I samband med utfyllnaden av hamnen byggde man en fabrik i Limhamn för att
slippa frakta kalkstenen till Lomma. Efter att man även fått till stånd en järnväg
mellan Malmö och Limhamn så fraktades Lommaleran t111Limhamnsfabriken istället
för, som tidigare, tvärtom. Järnvägsspåren gick ända ut på utskjutande pirarmar som
var förlängningar av det som idag är Barlastgatan och Packhusgatan meiian kvarteren
Cementen och Glasbruket.
Under hela områdets framväxt så har kalkindustrin och fiskenäringen varit nära
förbundna. Samtidigt som hamnbolaget fyllde ut och skapade industriområdet
passade man på att skapa fiskehamnen med hjälp av fyllnadsmassorna som hade blivit
över vid cementframställningen. Fiskehamnen ägdes av hamnbolaget och fiskarna fick
arrendera marken. De första "hoddorna" byggdes så att fiskarna slapp bära hem
redskapen efter varje fisketur.
Den infrastruktur som fanns innan sekelskiftet 1900 drog fler industrier till sig och
utfyllnaderna fortsatte. Fram till 1920 kopplades On och fastlandet med en svängbro

men strömmen var så stark att man valde att fylla igen under bron. 1930 började
Limhamn-Dragörlinjen sin farjetrafik i fiskehamnen och skuile fortsätta med detta
fram till 1999 då verksamheten lades ned.
KULTURMILJO
VARDEFULLA BYGGNADER OCH BEBYGGELSEMILJOER

Malmö Museer gjorde 2009 en kulturhistorisk utredning om cementfabriken (Rapport
2009:018).Utredningen gjordes med syfte att dokumentera den bebyggelse som fanns
inom området som underlag tiii fortsatt planering. I utredningen lyfts
cementfabrikens stora historiska betydelse för Limhamn fram och även anlaggningens
värde som landmarke ur ett stadsbildsperspektiv. Dessa värden motiverar ett
bevarande av delar av anläggningen, och i utredningen lyfts silorna fram som särskilt
intressanta ur ett bevarandeperspektiv. De stora cementsilorna är typiska för denna
industrigren, och fungerar som symbolbyggnader. I och med sin karaktäristiska form
och stora dimensioner utgör de landmärken.

Silorna sedda från söder, mars 2014. Längst till vänster, utmed &ägen, ligger de fyra cementsilorna för
utlastning till järnväg. Bakom dem ser man de tre silorna för utlastning till bil. De har större diameter
och fasaderna är räfflade. Den lägre sdon tiil höger är Silo 12, och bakom den s!qmtar kluikertornet
och klinkersilon.

Stora delar av cementfabrikens byggnader har rivits sedan 2009. De byggnader som
finns bevarade idag är de yngre silorna i områdets västra del. Kiinkertomet och
klinkersilon byggdes på 1960-talet efter ritningar upprättade av Skånska
Cementgjuteriet. För fasaderna svarade Lettströms arkitektkontor. I<linkersilon var en
meilanstation för kalken meiian bränning och malning. Kiinkertornet var ett
omlastningstom för olika transportband. Silo 12 byggdes på 1940-talet efter ritningar
upprättade av Skånska Cementgjuteriet. Här förvarades fardig cement. Dess fasad var

klädd med eternit och under den fanns ett skyddsrum. Närmast Övagen finns ett
silobatteri med fyra silor för utlasrning av cement tiii järnväg. De byggdes 1967 och
användes under senare år för utlastning till bil. 1977 uppfördes tre silor för utlastning
av cement ull bil. För ritningarna stod Cementas tekniska avdelning. Silorna mater 16
meter i diameter. Under de sista åren då Cementa i Limhamn endast var en depå var
det dessa silor som användes i första hand.
ARKEOLOGI

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas fornlamningar i
samband med markarbeteua skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 5 kulturminneslagen,
omedelbart avbrytas och Lansstyrelsen underrättas.

Planområdet utgörs av en stor yta där bebyggelsen ar riven, det finns ingen vegetation
eller annan naturmiljö p i platsen idag.
TOPOGRAFI
Marknivåerna inom planomridet varierar mellan ca + 2 och +3 meter i höjdsystem
RH 2000. I<ajen ligger bara något över +2 meters höjd medan höjderna i övrigt inom
planområdet generellt ligger något högre. Avsikten är dock att marken inom
planomradet, efter sanering, ska terrasseras i enlighet med nya föreslagna
höjdangivelser p i plankartan. Föreslagna höjder är framtagna med avsikt att höjderna
ska ansluta till höjd på omkringliggande gator och kajer och att framtida
dagvattenavrinning ska fungera inom området. VA-syd har, av denna anledning, varit
delaktiga i framtagande av nya höjder.
OMGIVANDE BEBYGGELSE
I stort sett all den gamla industribebyggelseni området är riven. Norr om
planområdet ligger dock Limhamns tjärn~ärmecentralkvar. Dess karaktäristiska
byggnad ritades av Sten Samuelson och tilldelades Malmö stadsbyggnadspris 1985.
Anläggningen fungerar idag som en resen-anlaggning.På sikt kommer troligtvis
fjärrvärmeförsörjningen till Limhamn att lösas \la en stor ledning som ska dras ut till
Limhamn. Men ännu så länge finns fjärmärmecentralen kvar i drift som ett landmärke
i området.
Runt planområdet i övrigt pågår en stadsomvandling i vilken det tidigare
industriområdet är på väg att omvandlas till en ny stadsdel med i huvudsak bostäder
men också med skolor, förskolor, parker, butiker och annan sen-ice. Några byggnader
och stnikturer kommer att finnas kvar fran industrieran, men det mesta i området
kommer att utgöras av ny bebyggelse.

Kartbiiden ovan visar pågaende och redan antagna detaljplaner i anslutning nll aknieii detaljplan 5302.

Skalan pa den nya bebyggelsen kommer att variera. Men generellt kan sagas att
principen har varit att låta skalan ut mot Limhamnsvägen/Ovagen knyta an till den
befmtliga bebyggelse som finns har. Denna består mestadels av bostäder i form av
mindre flerfamiljshus eller små gatuhus som skapar tydliga gatururn och slutna
kvarter. Husen ar ofta en tili fyra våningar höga. Langre in i området, närmre kajen
och vid de silos som ska bevaras ar det den gamla industribebyggelsen som anger
skalan som danned, i vissa lagen, blir högre

KOLLEKTIVTRAFIK
Närmsta hållplats fmns langs Limhamnsvagen som närmast cirka 150 meter ifrån
planområdet. Efter årsskiftet 2014/2015 ersatte linje 7 linje 32 mellan On och hlalmö
Central. sträckningen och hållplatserna 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 lagtrafik). Detta betyder att området
har god kollektivtrafikförsörjning.

I tillampnings PM tillhörande Parkeringspolicy och parkeringsnorm i blalmö, 201208-23, beskrivs vilka faktorer som ar vägledande för att bedöma hur god
kollektivtrafikförsörjningen är inom ett givet område. Fem faktorer har definierats i
syfte att utgöra stöd för bedömningen. Uppfyller ett område någon av kategorierna AD kan laget sagas uppnå god standard avseende kollektivtrafikförsörjning.
Planområdet ryms inom kategori D som lyder som följer: 'Hål&iutsermed bra
kolleXltivtraak, områ&n j.. .;inom 500 meters avstånd tili hal&lats med minst en linje med minst 10minuterstrajk mot begdande deshnation, eller med minst tud
mot minst t- beghnde
&stinationer.

TRAFIK
Det fmns inga allmanna gator inom planområdet idag. Området ansluter d1
lokalgatunaten i kringliggande område samt tiii Ovagen och Limhamnsvagen.
..
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Adresskartan ovan visar de gator som omger området, men också de gator som redan ar bygga
enlighet med dp 5099, öster om nuvarande planonuåde.

i

Tabeii nedan visar trafikmangd på de olika gatorna idag och beräknad mängd traEik i
framtiden. (Den framtida beräkningen ar gjord för år 2024.)

Gata

Strandgatan

Dagens trajkJöde

Framtida trajkJöde

3300fld

3900fld

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en strategi med fokus på hålibart resande i
Limhamns hamnområde som godkändes i stadsbyggnadsnämnden i oktober 2014.
Ambitionen med strategin ar att minska efterfrågan på bilresor i området och minska
biiinnehavet. I strategin belyses förutsättningar och möjligheter för ett håilbart
resande och förslag på konkreta åtgärder presenteras. Strategin är en bilaga till
detaljplanen och ska följas upp i genomförandet.

STRUKTUR
I planprogrammet var tanken att kvartersbebyggelsen skulle sluta en bit ifrån kajen
och att bebyggelsen väster om "kvarterskanten" skulle utgöras av höga byggnader
med en stark karaktär, inspirerade av silorna. Tanken var då att byggnaderna s k d e
vara som "solitärer" som stod fritt placerade i ett öppet kajstråk.

I den nu föreslagna strukturen fortsätter kvartersbebyggelsen l'angre västerut, mot
kajen, för att här fungera som en lugn och relativt enhetlig "bebyggelsefond" som
ramar in de sammanlankade allmänna ytor (kajer, gator, torget, parken) som omger de
silos som ska bevaras. Genom att bebyggelsen som ligger närmast är påtagligt lägre
och i en relativt enhetiig höjd, hjälper detta till att lyfta fram de silos som sparas.

17isionsbildenovan visar hur bebyggelsestnikmren kan komma an se ut enligt detta förslag ull
detaljplan.

Planområdet i övrigt består av åtta bostadskvarter som hålls samman i ett finmaskigt
gatunät som knyter samman de östra delarna av området med kajen i väster. Centralt
inom planområdet går Esplanaden, en trädplanterad gata i öst-västlig riktning, som
kan sägas vara Järnvägsgatans förlängning in i planområdet. Langs Esplanaden rinns
det butikslokaler i bottenvåningarna och den mynnar ut i parken, torget och kajen i
väster.

NY BEBYGGELSE
Skalan på den föreslagna bebyggelsen varierar inom planområdet. I detaljplanens
nordvasea hörn ligger fyra kvarter som har en struktur och form som inspirerats av
äldre tiders hamnkvarter med vindlande gränder som knäcker av. Den knäckta
formen kan bidra till att skapa ett bättre mikroklimat inom denna del av området.
Med detta menas att strukturen ger goda förutsättningar för skyddade platser i lä från
de vanligt förekommande vindarna från sydväst. Byggnadshöjdema varierar här
dramatiskt inom varje kvarter. In mot de smalare gatorna medger planen en

våningshöjd på två våningar. Mot Esplanaden i söder ar höjderna mellan fem och sju
våningar. Mot Limhamns stationsvag i norr är den angivna våningshöjden mestadels
sju våningar men l'angst ut i mötet med kajen föreslås nio våningar. Inom denna
bebyggelsedel ska varje kvarter håilas samman som en tydlig skulptural enhet.
Eftersom varje kvarter kommer att ha en variation i form, struktur och skala kan
fasadmaterial och gestaltning gärna vara mer enhetlig här.

Bilden visar ny föreslagen bebyggelse sett i G h Okajen, med de ombyggda silorna som en centralpunkt
i mötet melian de olika kajstråken.

I<ajen ar en del i ett allmant rörelsestråk som lokalt ska knyta samman
promenadstråket från Glasbakskajen i norr med Dragörkajen i söder, men som i ett
större perspektiv knyter samman Vastra Hamnen i norr med Bunkeflostrand i söder.
Kajen, inom planområdet, kommer att ha en egen karaktär och en variation i bredd
som skapar en serie av spännande platser mellan husfasad och hamnbassäng. Detta
ger också goda förutsättningar för att vid olika tillfallen finna en uppehållsplats i Ya. Ut
mot kajstråket föreslår detaljplanen en park som ar tänkt att vara en nedsänkt yta som
i sin gestaltning ska ta fasta på det vattennära laget. Parken kan därigenom komma att
få sandytor, tradack och okonventionella sitt- och viloplatser som ytterligare
förstärker den vattennara kanslan. Den nedsänkta parken knyter också an till en
tidigare igenfylld hamnbassäng på platsen.
I mötet mellan kajstråket, parken, naturparken och Övagen föreslår planen en
byggratt för centrumfunktioner i upp till 1,5 våningar. Tanken är att byggnaden ska
vara karaktärsfull men informell i sin gestaltning och ska med sin låga skala tydligt
underordna sig de höga silorna. Byggnaden ska präglas av en marinindustrieii karaktär
dar gavelbearbetningen med fördel kan användas för att bryta ner skalan på
byggnaden. Fasadmaterial ska vara av trä eiier plåt. Denna hyggnad ska kunna
innehålla verksamheter som restauranger, caféer eller mindre butiker som kan bidra
till att skapa en levande kajmiljö året om.

Nedanför silobyggnaderna föreslår planen ett torg som ska fungera som en öppen
och naturlig mötesplats. Tanken är att torget ska utformas med cementindustrins
historia i åtanke men ändå vara ett ganska traditionellt torg, inramat av trad. Torget
ska vidare innehåila sittplatser och möjliggöra för torghandel. Ytan mellan Ovagens
nordvästra sträckning och vattnet ska utformas som en naturpark. Den ska ha en
vildare karaktär med ett stort inslag av trad av varierande slag. Ett promenadstråk ska
finnas som knyter samman kajen på On med kajen inom planområdet.

Vaster om Strandgatans förlängning in i planområdet anger planen att det ska finnas
butikslokaler i bottenvåningen och parkeringshus ovanpå detta. Avsikten ar att detta
kvarter ska innehålla en större livsmedelsbutik.Inom detta multikvarter ska det aven
finnas bostäder, kontor samt förskola. Tanken ar att de fjxa våningsplan som
inrymmer parkeringshus ska kunna ha enkelsidiga lagenheter eller kontor ut mot
gatorna runt omkring. De volymer som innehåller möjlig byggratt för kontor
och/eller bostäder fåt byggas i maximalt sex våningar. Avsikten ar att förskolan ska
lokaliseras på parkeringshusets tak, med en gård omgiven av bostäder och eventuellt
kontor. Planen anger därför att det ska fmnas ett tillräckligt kraftigt planterbart
bjälklag för att kunna skapa ordentligt gröna miljöer här. Multikvarteret ska gestaltas
så att det far en skala och en gestaltning som gör att det inkorporeras i gestaltningen i
stort i området. Det ar också viktigt att fmna en gestaltning som ger ett inuyck av att
bryta ner volymen. Den gestaltningsmassiga avsikten är att byggnaden ska få en
naturlig variation genom att de olika funktioner som den innehåller far ge avtryck i
byggnadens gestaltning. Denna variation b h inte minst viktig i bottenvåningen dar
det ar avgörande att få till en och öppen och transparent kontaktyta meiian gata och
byggnad. Att lyfta fram och annonsera byggnadens olika entréer kan medverka till att
uppnå detta.
Bebyggelsen inom planen utgörs tiii största del av bostadsbebyggelse i form av
flerbostadshus med centrumfunktioner i bottenvåningarna. Planen innehåller också
förskola, i två olika lagen. I flera lägen inom planområdet anger planen att det ska
anordnas lokaler för cenuumfunktioner i bottenvåningarna, detta inkluderar handel,

kontor och vård. Detta gäller för kvarteren på norra sidan av Esplanaden samt
kvarteren som vetter mot kajen, parken och torget. Planen anger i dessa lagen att det
ska förberedas för minst en lokal, i det nedre våningsplanet, genom att
bottenvåningens bjälklag ska ansluta tiil gatunivå och rumshöjd ska vara minst 3,5
meter mellan bärande bjälklag. Inom planområdet i stort ger planen möjlighet att
anordna centrumfunktioner inklusive handel, kontor och vård.
Hushöjderna inom området varierar. Detaljplanen innehåller bestämmelser om högsta
antal våningar. Utöver högsta antal våningar medger planen i vissa lagen att man
l40% av takytan och med en högsta höjd på 4 m.
bygger ytterligare ett våningsplan d
För kvarteren i öster innehåiier planen en bestämmelse om att bebyggelse inom varje
kvarter ska innehålla en avlashar variation. Syftet med denna bestämmelse ar att
säkerställa att det inom varje kvarter ska finnas en inbyggd variation i gestaltningen av
den ullkommande bebyggelsen. Variationen kan vara subtil eller tydligt märkbar och
vara utförd som en volymmässig bearbetning eller som en variation i fasadmaterial.
Möjligheterna är många och avsikten med bestämmelsen ar att öppna upp för olika
satt att uppnå denna variation.
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Detaljplanen omfattar aven en mindre del som ligger separat öster om Limhamns
F j k ä r m v e r k . Denna del har föreslagen användning S, för förskola samt ett kvarter
bostäder. Ytan för förskolan sammantaget med angränsande yta i dp 5099 som också
ar avsedd för förskoleandamål ar ca 5040 kvm. Av denna yta är 800 kvm. möjlig att
bebygga i maximalt cirka tre våningar. Förskolans byggnader ska placeras i anslutning
till Packhusgatan i norr. Detta för att möjliggöra för en publik byggnad i anslutning
till Packhusgatan som med sin placering betonar mötet med gatan. blen placeringen
är också vald för att skapa bra och skyddade uteplatser för barnen i ett fint söderlage
som vetter mot den stora grannskapsparken i söder.
Planen omfattar här aven den del som innehåller byggratten för skolan i föregående
detaljplan, dp 5099, detta för att göra det möjligt att bygga skolan i ytterligare en
våning, dvs 4 våningar (3 vån i nu gällande dp 5099). Planen föreslår för skolan aven
bestammelsen (R) för att göra det möjligt att bygga en gymnastikhall under mark.

Tanken är att det på detta vis ska vara möjligt att bygga en gymnastikhall för skolan
antingen under mark/halvt under mark eller uppe på skolans fjärde våning. Aven
skolans skolgård är inkluderad i denna detaljplan för att på så vis ändra defmitionen
av vad som medges på den mark som är prickad i planen. Enligt denna detaljplan är
definition som följer "Byggnad får ej uppföras. Vindfang och entrétak få anordnas.
Staket eller annan avgränsning mellan kvartersmark och allman plats får ej finnas." I
den definition som fanns i dp 5099 så medgavs inte vindang och entrétak, vilket kan
komma att vara en bra möjlighet för såväl kommande skola som för lokstallet som
ska byggas om och användas som fritidsgård i framtiden.
Utöver det parkeringshus som planen föreslår väster om Strandgatans förlängning in i
planområdet gör detaljplanen det även möjligt att underbygga kvarteren med
parkering. Längs med fjärrvärmeverket och lokalgatan föreslår detaljplanen en
parkering på kvartersmark. Detta är avsett som en tillfilhg parkeringslösning som är
ett sätt att använda den yta på 25 meter som utgör skyddsavstånd mellan bostäder och
fjärrvärmeverket. (I enlighet med riskutredning som sammanfattas på sid 25.)
BEFINTLIG BEBYGGELSE

I enlighet med detta förslag till detaljplan ska tre silos bevaras för att byggas om di
bostäder med ett möjligt inslag av centrumfunktioner. Ytterligare tre silos kommer
finnas kvar ombyggda och nedtagna i höjd.
Grundlaggande för gestaltningen av de silos som bevaras är att den ursprungliga
fasadlinjen och den karaktäristiska rundade formen ska vara rådande. Tiiiagg i form av
balkonger och andra installationer och tekniska lösningar ska med placering och
omfattning tydligt följa och undersqka silornas rundade form och material. Ny
fasadyta ska ge en tydlig betongassociation. Material på balkonger och balkongers
undersidor ska understryka det övergripande fasadmaterialet.
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T d vänster en bild på hur siioma i Limhamn ser ut idag. Biid td höger visar ombyggda silar i Hobart,
Tasmanien. Bilden dustrerar o exempel på d& siiornas urspungiiga fasadlinje och form har varit
rådande vid ombyggnad.

Silorna kommer att behöva anpassas för att möjliggöra en hålibar konstruktion och
bra boendemiljöer. Detta innebär bland annat att betongytan utvändigt kommer att
tackas med isolering och ytskikt av exempelvis puts. Håltagning kommer att göras i
betongen för fönster- och dörröppningar. Balkonger och installationer kan behöva
monteras i fasad och uppe på taket. På grund av grundläggningsproblematik är det
inte möjligt att öppna upp fasaderna i bottenvåningen, vilket hade gett en möjlighet
att placera lokaler i bottenvåningen. O m möjligt ska entrén göras genomgående och
så visuellt genomsiktlig som möjligt. Den befintliga betongkonstruktionen måste

byggas om vilket kommer att innebära att lägsta höjd på hottenvåningen kommer att
ligga högt i förhållande till omkringliggande mark vilket ska tas med i gestaltning av
såväl kvartersmark som gata och torg i anslutning till silorna.
Utöver silornas befintliga höjd så medger detaljplanen att man kan bygga på de
existerande silorna. Avsikten med detta är att det ska vara möjligt att bygga på
ytterligare en byggnadsvolym som ska påminna om de industrielement som fanns har
då silorna var i drift. Utformningen kan vara inspirerad av den rektangulära plåtvolym
som fanns här då silorna var i funktion, men det grundlaggande syftet ar att volymen
formmässigt ska bryta av mot silornas rundade form. Aven fasadmaterial ska avvika
från silornas. Det är dock viktigt att fasadmaterialet understxyker den industriella och
råa karaktären.
Flvgbild till vänster visar silorna då de var i

industrielement som i sin rektangulära form utgör
en volym som formmässigt bryter av p&ett
intressant sätt mot silornas rundade forn. Planen
medger att man ersätter indusuielementet med
nytt byggnadstiilägg i h a n d e forn.

D e €yra silorna ut mot Ovigen ska tas ner väsentligt i höjd och användas som
bostadskomplement till de större silorna och lokaler för centrumverksamheter. En av
silorna kommer endast att finnas kvar som en platsbildning i vilken den horttagna
silons vaggar ska tydliggöras i gestaltning av platsen. Två av de €yra silorna ska
innehålla cykelförråd i flera våningsplan. De fyra silorna blir så förändrade att det inte
riktigt går att tala om bevarande. Men det har varit viktigt att de finns kvar i någon
form, inte minst för att ha kvar dem i mötet med Ovägen. I och med att de tas ner i
höjd så bidrar detta till att ytterligare lyfta fram de tre silos som bevaras. I mötet
mellan dessa modifierade silos och Övagen skapas en förplats som leder vidare till
och går upp i det större allmanna torg-/park och kajrum som återfinns norr om de
silos som hevaras. I gestaltning av platsen runt dessa silos kan det vara intressant att
knyta an till de järnvägsspår som hnnits på platsen och dess placering.
Markmaterialet hör inge en industriell kansla och vara "rått" men samtidigt vara bra
att cykla på.
De bärande karaktärsdragen att ta fasta på vid ombyggnad och framtida gestaltning är
den karaktäristiska rundade grundformen och det faktum att det har gått tåg genom
silorna. Befintliga öppningar i silorna ska bevaras eller anpassas så att ursprunglig
gestaltning kan efterlevas så långt det ar möjligt. Vid framtida gestaltning och vidare
bearbetning är det viktigt att håila den rundade formen ren. Aven för dessa silos ska
tiilagg i form av installationer och tekniska lösningar med placering och omfattning
tydligt följa och understryka silornas rundade form och material. Ny fasadyta ska ge
en tydlig betongassociation och ska efterlikna den råa betongfasaden så långt möjligt.

KAJ, TORG, PARK O NATUR
KAJ

Kajen ska binda samman promenadstråket från Glasbruksområdet til Övagen och
Dragörkajen. Utformningen av kajstråket ska ta fasta på omgivande kajers u t q c k
men aven tillföra en egen helt karaktär och gestaltning. Gestaltningsmassigt ar det
viktigt att "Cementkajen" som ligger mellan Glasbrukskajen och Övagen har en
urban och industrien karaktär med ett stort inslag av hårdgjorda kajytor och ett riktigt
kajkrön. För naturmarken langs med &agen är avsikten att mötet med vattnet ska se
annorlunda ut. Här kan vattenkontakten gärna ha en mer vild karaktär i enlighet med
naturmarkens framtida gestaltning. Längst i väster i mötet meiian kaj framför silos
och kajen langs &agen ska eventuellt förberedas för en vattenförbindelse mellan
vattenrummet norr om Övagen och vattenrummet söder om Ökajen, vid gamla
Dragörkajen. Höjdmassigt ar avsikten att kajerna ska knytas samman runt hela
hamnbassängen, De nyligen anlagda kajerna i Glasbruksområdet ligger på +2,50. I
mötet med Glasbrukskajen ska aven kajerna inom denna plan ha samma böjd, men
eftersom befintliga markhöjder mot Övagen Ligger högre så måste denna nivåskillnad
och sättet att hantera denna bli en del i gestaltningen av kajerna inom denna
detaljplan. Kajerna ar i varierande skick och behöver iordningsstalas.

Bilden visar de ue sjlos som enligt planen byggs om all bostäder samt de fyra mot Ovagen som
kommer tas neri höjd.

TORG

Torget nedanför silobyggnaderna ska vara en trädomgärdad plats och fungera som en
öppen, naturlig mötesplats. Karaktaren ska vara ett strikt torg med ett tydligt
golvmaterial som utgör ett signum för platsen. Torgets gestaltning ska vara inspirerad
av områdets historia och kan innehålla sparade objekt från cementindustrin. Med
inspiration från områdets historia kan torget ha inslag av betong som material. Torget

ska förutom trad och annan vegetation innehålla sittplatser och plats för eventuell
torghandel.
PARK

Parken kommer att vara en viktig plats längs kajstråket. Placeringen vid den tidigare
hamnbassängen ska avspeglas i utformningen där parken blir nedsänkt i förhållande
till det intiliiggande torget. Den nedsänkta parken knyter an till en tidigare igenfylld
hamnbassäng på platsen, samtidigt skapas en trappning med sittmöjligheter.
Utformningen ska ta fasta på det vattennära laget och bilda en miljö med växter som
trivs nära havet. Parken kan få sandytor, tradäck och okonventionella sitt- och
viloplatser som förstärker den vattennara kanslan.
Genomförd vindstudie för området visar på något höjda värden för den allmänna
parken och torget på grund av att det här ar "öppet" ut mot vindriktningen. I den
vidare bearbetningen av den mer detaljerade gestaltningen av parken och torget bör
man därför tanka på att med utformning och vegetation skapa basta förutsättningar
för vindskydd.

NATUR

Ytan på 5000 kvm mellan Ovagens nordöstra sträckning och vattnet ska utformas
som natur med karaktären av ett grönskande näs, en landtunga med dungar med trad
av varierande slag. Ett promenadstråk ska finnas som en naturlig fortsättning på
kajstråket och förbinda Limhamns hamnområde med ön.
GRONSKA Ptf KVARTERSMARK

Bostadsgårdarna ska oavsett storlek vara ordentligt gröna och rika på vaxtlighet. De
större gårdarna inom området ska dessutom innehålla en narlekplats. Med detta
menas att det ska finnas en anordnad le+a av något slag, det kan vara en
gungstallning och/eiier en sandlåda eller liknande. Gårdarna ska generellt innehålla
goda fönitsattningar för vaxtlighet och utformas så att det skapas ett gynnsamt
mikroklimat som inbjuder de boende till att uppehålla sig dar. Planen föreskriver att
en grönytefaktor på 0,4 - 0,5 per kvarter ska uppnås. Detta ar i enlighet med av
Stadsbyggnadsnamnden godkända riktiinjer för grönytefaktorn, i december 2014.
Gröna tak bidrar bland annat d att öka den biologiska mångfalden, planen förskriver
gröna tak på komplementbyggnader.

I gestaltningsprogram för Limhamns Lage, anges att förgårdsmarken bör återspegla
den variation som ska finnas mellan de olika byggnadsenheterna. En viktig del i
karaktären i eamla Limhamn är små tradeårdar som vetter mot eatan och som s k a ~ a r
ett informellt och personligt präglat gaturum. De mindre gatornas förgårdsmark inom
p l a n o d d e t bör återspegla detta karaktärsdrag och kan med fördel användas som
uteplatser till bostäderna. Det ar viktigt att gränsen mot den allmänna gatan ar tydlig.
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FASTIGHETER
GEMENSAMHETSANLAGGNING

Inom kvartersmark får gemensamhetsanlaggning fmnas för bland annat gemensam
gård, entrégård, underjordiskt garage, cykelparkering och avfallshantering.

TRAFIK
Enligt framtagen strategi för hållbart resande i Limhamns hamnområde ar målet att
gång-, cykel- och kollektivtrafik ska stå för minst 65 % av 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
från/till och inom Limhamns hamnområde behöver vara präglade av hållbarhet.
Målet kommer att följas upp \<a Malmö stads kontinuerliga resvaneundersökning.
Arbetet med ett hållbart trafiksystem kommer att kräva delaktighet från d a aktörer
som ar delaktiga i den fortsatta utvecklingen: byggherrar, verksamheter, boende,
besökare med flera. Malmö stad kommer att tillhandahålla verktyg i form av
aktiviteter och strategier för att nå målen. Men för att nå målen måste alla som ar
delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Limhamns hamnområde tillämpa verktygen
och ändra sitt förhåliningssatt till resandeframkomlighet och tillgänglighet. Ett
resbeteende med högre andel gång, cykel- och koiiektivtrafk och mindre bilresande
måste bli det naturliga valet.
Staden, byggherrarna och de olika verksamheterna måste arbeta aktivt tillsammans
med såväl beteendepherkan som fysiska åtgärder för att skapa goda förutsätmingar
för att gå, cykla och åka kollektivtrafik. Strategier och aktiviteter har formulerats inom
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delområden. För att uppnå en långsiktigt hållbar trafiksituation kravs det att liknande
kraftfulla åtgärder också genomförs i övriga Malmö.

I kartan nedan dustreras befintliga busshållplatser samt befintliga och planerade
cykelstråk i anslutning till planen.

:Prioriterat huvudcykelnat. befintligt

E Prioriterat huvudcykelnat, nya kopplinga-

! --1

bvrigt huvudcykelnät,befintligt

Övrigt huvudcykelnat. nya kopplingar

H5llplatr. befintlig
\u

..

Karta över befmrliga busshåiiplatser samt cykelnätet, betinthgt och nya kopplingar.

GANGTRAFIK

Gångbanor langs Limhamnsvagen-Övagen separeras tydligt från cykelbanor genom
skilda material, både befintliga och nya.
Inom området ska gående kunna röra sig tryggt och säkert och med stor frihet.
Lokalgatorna utformas med trottoarer och biltrafikens hastighet halls nere genom
exempelvis upphöjda korsningar vilket gör det enkelt och tryggt att gå i området.
Langs kajen skapas ett gångstråk som inbjuder till rekreation.
CYKELTRAFIK

Langs Limhamnsvagen-Övagen går viktiga cykelstråk som kopplar området till övriga
Limhamn. Idag finns cykelbana endast på den norra sidan. För att öka
trafksakerheten, kvaliteten och kapaciteten för cyklister langs LimhamnsvagenÖvagen anlaggs cykelbanor på båda sidor. Detta möjliggörs genom att körytan på
Limhamnsvagen och Övagen smalnas av från 9 di 6,5 m.
Cykelbanor på Packhusgatan och på Magasinsgatan ansluter till skola och idrottshall,
inne i området fmns inga separata cykelbanor utan cyklister rör sig i blandtrafik.
Planområdet ansluter till stadens cykelstråk langs Limhamnsvagen och Ribersborg.

KOLLEKTIVTRAFIK

På Övagen kommer troligen en ny hållplats att anläggas i ett lage mellan silorna och
ny bebyggelse på Dragörkajen. Allmanna gångvägar i planen säkerställer en god
tillganglighet till hållplatserna. Turtätheten ar en viktig faktor för att människor ska
välja att resa kollektivt, varför ökningen av turtätheten till var 10:e minut förbättrade
förutsattningarna för att fler ska välja att resa kollektivt. Andra åtgärder att arbeta med
för att starka koiiektivtrafkens attraktivitet ar realtidsinformation, attraktiva
bytespunkter mellan cykel och buss samt gena och trygga gångvägar tiii hållplatserna.

Vid en framtida ombyggnad av Limhamnsvagen-Övagen föreslås och
busshållplatserna utformas så att bussarna stannar i gatan, s.k. körbanehållplatser.
Detta ar positivt både ur komfortsynpunkt för bussresenärerna som slipper
krangningen nar bussen ska köra in och ut från hållplatsen, samt ur
framkomlighetssynpunkt då detta underlattar för busschaufförerna nar de ska lämna
håliplatsen. Detta leder i sin tur tiil ökad punktlighet och restidsvinster för
kollektivtrafikresenärerna.
BILTRAFIK

Limhamnsvagen-Övagen som utgör gränsen till omridet i söder behåller sin funktion
som huvudgata men planeras få en utformning med smalare körytor vilket förbättrar
förutsattningarna för en hastighetsefterlevnad av 40 km/h. En avsmalning bedöms
inte försämra gatans kapacitet. Inte heller en utformning där bussen stannar i gatan
påverkar kapaciteten i systemet nämnvärt, Det finns riktlinjer som visar att en
trafikmängd på upp mot ca 18.500 f/d utan att belastningsgraden Överskrider 0,6 på
en gata med körbanehållplatser. Detta är betydligt mer an de flöden som
Limhamnsvagen bedöms t% nar Limhamns hamn är fullt utbyggd enligt OP.
Gator inom planområdet ar lokalgator med kommunalt huvudmannaskap. Strategin
för trafiken är att utifrån omgivande områden skapa ett lokalvagnat som länkar
samman planområdet med omräden runtomkring och med övriga Limhamn. Ett
flertal kopplingar till Övagen gör området öppet och tillgängligt.
Lokalgatorna får generellt en sektion med trottoarer och körbana och ska utformas på
ett satt som håller hastigheterna nere och inte inbjuder till genomfartstrafik.
För att skapa variation finns gator med olika karaktär, från breda esplanader med
dubbla tradrader tiii trånga grander där biltrafik sker på de gåendes villkor.
PARKERING

För planområdet ska Parkeringpoliry och Parkeringsnomfor bil, mc och rykel i Malmö följas.
Det ar ett grundlaggande ställningstagandeinom hlalmö stad att det parkeringsbehov
som nytillkommande bebyggelse ger upphov till ska tillgodoses inom den egna
tomtmarken. En av grunderna i parkeringspolicyn ar att de boende ska ges möjlighet
att lämna bilen hemma. I annat fall kan effekten bli att man väljer att ta bilen ull
arbetet med en stor trafikbelastning på de centrala delarna av staden som följd.
hlalmö stad tycker att det ar viktigt att tirampa en återhållsam parkeringsnorm som
kan stimulera tiii en minskad bilanvandning.
hiaimö stads Parkeringsnorm för bil anger att för bostäder i flerbostadshus ar
bilinnehavet och parkeringsbehovet beroende av faktorer som bostadens läge i
staden, närhet till service, koiiekuvtrafikförsörjning, boendetathet och
lagenhetsstorlekar. Behovstalet anges som ett spann som i normalfallet ligger mellan
0,7 och 1,O bilplatser/lagenhet. Om 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 kollektivtrafikförsörjningen bedöms normen
ligga på 0,8 bpl/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 Hållbart resande i Limhamns hamnområde, i syfte att erhålla 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 mobilitetsåtgarder som
byggherrarna väljer att arbeta med. Nedan redovisas exempel på mobilitetsåtgarder
som kan ge en reduktion av p-normen.
i

Bilpool ingår i hyran i 10 år
Cykelpool (el, ladcyklar, cykelkarror)

i

Marknadsföring av mobilitetslösningar vid försäljning

i

Attraktiv cykelparkering
Exponerad cykelparkering i byggnadens markplan
Vaderskyddad cykelparkering, aven för lådcyklar

i

Kollektivtrafikkort (helt eller delvis subventionerat)

i

Avtal med cykelservice (återkommande cykelservice)
Cykel (eller el-cykel) ingår eller kan köpas subventionerat vid köp av bostad

i

Intelligenta leveransskåp med kylfunktion som möjliggör leverans av mat när
som helst under dagen.

Oven-agande del av framtida bilparkering inom planområdet avses lösas i det
parkeringshus som planen gör det möjligt att bygga i anslutning UU
Ovägen/Limharnnsvagen. Men detaljplanen gör det aven möjligt att bygga
parkeringsgarage under flera av bostadskvarteren. I strategin Hållbart resand i
Limhamns hamnområde är en viktig princip att lösa parkeringen i parkeringshus som i
möjligaste mån ska ligga i anslutning tiii storkvarterens entréer. Detta för att minska
onödiga transporter inne i områdena. Parkeringshus medför generellt ett langre
gångavstånd till den parkerade bilen an ett underjordiskt garage direkt under
byggnaden. Ur håilbarhetssynpunkt bör utgångspunkten därför vara att det ska vara
närmare till en busshåilsplats an till den parkerade bilen.
Langs med fjärrvärmeverket och lokalgatan föreslår detaljplanen en parkering på
kvartersmark. Detta ar en tiilfallig parkeringslösning som ar ett satt att använda den
jTa som utgör ett säkerhetsavstånd till fjärrvärmeverket. Nar ijarrvarmeverket i
framtiden inte langre bedriver någon verksamhet har och man planlägger för annan
verksamhet kan inte parkering ligga kvar i detta Iage, då ar kanske detta en liten del i
ett bebyggelsekvarter med användningen Bostäder, Centrumverksamhet.
Parkeringsnormen anger aven att det ska finnas 2,5 cykelparkeringsplatser per
lägenhet för boende och besökare. Dessa cykelparkeringsplatser ska lösas inom
tomtmarken. hfinst en cpl/lgh ska vara lättillgänglig och bör dessutom vara
vaderskyddad och belagen i marknivå. C~kelparkeringensutformning och lokalisering

ar avgörande för hur val de kommer att användas, För att stimulera till att välja cykeln
som fardrnedel ska det finnas god tillgång tiU platser för cykelparkering i bra lagen
nära entréer till bostäder och butikslokaler.
ANGORING

Friyta för barnen måste prioriteras framför parkeringsyta, varför det bedöms som
lämpligt och möjligt att låta angöring, för hämtning och lämning vid förskola vid
parken, ske frän gatan istället för på kvartersmark.
S o p och vanitransporter ska aven de ske från lokalgatorna.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
DAGVATTEN

Dagvattnet ska avledas i ledningar. Eftersom dagvattenledningar i området till viss del
leder ut i hamnbassängerna ar det viktigt att marken inom området saneras från
markföroreningar tili en nivå under vattengång för ledningar vilket förhindrar att
föroreningar följer med dagvattnet ut i Öresund.
VArTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP

Ledningar för att ta hand om vatten och avlopp M n planområdet får bl-ggas ut i
samband med byggande av gator och övrig teknisk infrasuuktur inom området
Det finns befintliga vatten-och avloppsledningar inom planområdet, Iangs med och
söder om Packhusgatan, som leder fram till Eons fastighet. Tillgänglighet tiU dessa
säkerställs genom u-område i planen.
AVFALLSHANTERING

Avfallshanteringen utformas i samråd med VA SYDSavfallsenhet
Utcpmena för avfallshanteringen ska vara dimensionerade sä att det dagligt
uppkommande avfallet kan sorteras fastighetsnåra. Det ar viktigt att avfallsutq-mmena
planeras för fullständig sortering och att det tas höjd för att ytterligare fraktioner
kommer att sorteras ut i framtiden. Avfallsutrymmena ska vara belagna i markplan
med kortast möjliga avstånd till uppställningsplats for hämtningsfordon. Dragvagen
för hamtfordon fär aldrig överstiga 50 meter och lutningen ska inte vara mer an 1:12.
Backning ska undvikas. Det ar viktigt att man tar höjd för god trafikmiljö och
arbetsmiljö genom att göra plats för avfailshamtningsfordonetså att det kan stanna
vid hämtstallet.
För att frigöra yta på gårdarna kan det vara en fördel att integrera utqmmen för
avfallshantering i den tillkommande bebyggelsen. Om utrymmen för avfall istället
anordnas i fristående sophus rekommenderas ett minimiavstånd på 8 meter tiil
närmsta bostadsfönster, friskluftsintag, balkong eller uteplats för att minska risken för
lukt- eller bullerstörningar.
O m man i bebyggelsen inom planområdet väljer att ha avfallskvarnar som
avfallslösning ska de unde jordiska tankar som används för uppsamling av matavfall
placeras inom kvartersmark.
FJARRVARME

Det finns inga fjärrvarmeledningar inom planområdet idag. Ledningar finns söder om
planområdet, i Ovagen, samt norr om inne på Eons fastighet som inrymmer
Fjärrvärmeverket. Fjwarmeledningar finns nedlagda under gator som ar byggda i

enlighet med detaljplan dp 5099 för den östra delen av fabriksområdet. Avsikten ar att
ledningar också ska laggas under gator inom denna detaljplan.
GAS

Det finns gasledningar inom planområdet, längs med och söder om Packhusgatan,
som leder fram till Eons fastighet. Tillgänglighet till dessa säkerställs genom u-område
i planen.
Ledningar finns dessutom söder om planomrädet, i Ovigen, samt norr om inne på
Eons fastighet som inrymmer fjärrvärmeverket.
EL

För att kunna försörja planområdet med el behöver man anordna två natstationer
inom planområdet. Planen föreslår två lagen, det ena i södra delen av planområdet, i
anslutning till Övagen och det andra i norra delen av planområdet, i anslutning till
fjärrvarmeverket.
Högspänningskablar föreslis Laggas i föreslagna lokalgator i samband med att området
bebyggs.
HOJDSATTNING
Plushöjder för planerad marknivå ar angivna på plankartan. Från dessa kan +/- 25 cm
awikelse tillåtas utan marklov om planens intention avseende avrattning följs och
under fönitsattning att tillräckligt täckningsdjup uppnås för ledningar.
Höjdsattning av fardigt golv för bostäder inom området ska vara minst + 3.0 meter i
RH 2000. Om lokaler, kallare eller liknande uppför under denna nivå ska de utföras
vattentäta upp till denna höjd.
Till följd av att man behöver förstärka grundlaggningen av de silos som ska bevaras
kommer fardigt golv har att ligga på ca 4 m i RH 2000. För att säkra tillgänglighet in i
silorna och till de allmänna gator och torg som omger dem, men också för att få tiii
det basta fallet för avrinning av dagvatten så är denna fråga studerad i planarbetet och
ligger till grund för de angivna höjdsättningar som finns på plankartan.

ORGANISATORISKA GENOMFORANDEFRAGOR
I<ommunen ansvarar genom gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgör allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för
utbyggnaden inom de delar som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lanunateriförrattningar, ledningar och avtal ska samordnas
mellan fastighetsägarna inom detaljplaneomridet.
E.on ansvarar för att natstationer uppförs enligt Elsakerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd (ELSAK-FS 2008:l).
TIDPLAN

Detaljplanen ar beräknad att antas av stadsbyggnadsnämnden i juni 2015.
TEKNISKA GENOMFORANDEFRAGOR
Ingrepp i fornlämning regleras i Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. och beslut
gällande detta fattas av Länsstpelsen.

Nödvändig grundundersökning (inklusive markföroreningar) ska tas fram av
exploatör i samband med bebyggande av omradet. Marken har dokumenterade
föroreningar. Exploatören bär ansvar för att hantera efterbehandlingen inom
planområdet. Ytterligare undersökningar kan behövas, vilket ska hanteras av
exploatören tillsammans med tillsynsmyndigheten. En efterbehandlingsplan avseende
marksaneringen ska tas fram tillsammans med Miljöförvaltningen som ar
tiilsynsmyndighet.
Området ar belaget inom normal insatstid för Räddningstjansten. Tillträde för
räddningstjanstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet meilan körbar vag
och husens entré får inte överstiga 50 meter. Byggherren ska redovisa att
åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovansökan. O m tiilgängligheten inte
kan säkerställas, t.ex. pga. trädplantering på gata eller att stegutrymning inte är möjlig
pga. att direkt tiilgång tiil fasad inte finns, kravs att byggnaderna dimensioneras för
utqmning utan räddningstjänstens medverkan. Det innebär att trapphusen skall
uppblla lägst klass Tr2, alternativt att ytterligare en oberoende uuymningsvag skall
anordnas. Tillgängligheten för Räddningstjänsten säkerställs slutligt i bygglovskedet.

I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA
utredas.
VA Syd ska medverka vid höjdsättningen av området för att säkerställa att spiiivatten
och dagvatten kan avledas med sjalvfall.
Brandvattenförsörjning skall anordnas i området i samråd med VA SYD. Byggherre
ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Detaljplanen medger att man bygger nya bostäder i ett område som är utsatt för
externt industribuiler som vid vissa tillfallen kan överstiga Boverkets och
Naturvårdsverkets riktlinjer. Om byggnadstekniska åtgärder ar nödvandiga till följd av
detta är det exploatören som ska bekosta de åtgärder som kravs för att riktlinjerna ska
kunna uppfyilas.

I samband med bygglov ska byggherren redovisa mer detaljerade bullerberakningar,
gällande såväl trafik- som externt industribuller, för att säkerställa att tillampliga
riktvärden följs. I samband med startbesked ska också säkerställas att området ar
sanerat för ändamilet.
EKONOMISKA GENOMFORANDEFRAGOR

Avtal ska träffas mellan kommunen och fastighetsägaren angående iordningsstäilande
av allmänna platser inom planområdet, så kallat exploateringsavtal. Även
marköverfönng mellan exploatör och kommun ska regleras i exploateringsavtalet.
I<ostnaden för utarbetandet av detaljplanen regleras i taxa för stadsbyggnadskontorets
verksamhet, reviderad av kommunfullmäktige 2013-04-23 och gällande fr.0.m. 201305-02. I<ostnaden består av en startavgift och en planavgift. Avgifterna regleras i
startavtal respektive planavtal.
Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme., gas-, va-, tele-, eller
elledningar bekostas av exploatören.
Detaljplanen medger att man bygger nya bostäder i ett område som ar utsatt för
externt industribuller som vid vissa ullfallen kan överstiga Boverkets och
Naturvårdsverkets riktlinjer. Om byggnadstekniska itgärder är nödvandiga till följd av
detta är det exploatören som ska bekosta de åtgärder som kravs för att riktlinjerna ska
kunna uppfyllas.

Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning skall detta bekostas av
fastighetsägaren om inget annat avtalas.
FASTIGHETSRATTSLIGAGENOMFORANDEFRAGOR
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 a h ä n platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en
av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Icvartersmarken
förmodas delas in i ett antal fastigheter meilan vilka samverkan bör ske. För
fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor på
girdar, bildas gemensamhetsanlaggningar. Fastighetsägare ansöker om
fastighetsbildning och anlaggningsförrättning.
För att tillgodose behovet av funktionsblandning inom enskilda byggnader och
fastigheter kan det bli aktueilt att genomföra tredimensionell fastighetsbildning
och/eller avstycka ägarlägenheter. Tredimensionell fastighetsbildning gör det möjligt
att skilja ägandet åt mellan väsentligt olika funktioner såsom bostad, butik,
parkeringshus, förskola samt att säkra rätt tiil byggnation som, under eiler över mark,
inkraktar på aiimän platsmark eller angränsande fastighet inom kvartersmark.
Ledningar som kommer att förlaggas eller iinnas kvar inom kvartersmark säkras
lämpligen genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ tiil
bildande av servitut och ledningsrätt tas av fastighetsägare alternativt berörd
ledningshavare.
-4nsökningar om förändringar och nybildningar av fastigheter,
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter ska lamnas tiil Lantmäterimyndigheten
hlalmö stad.

DETALJPLANENS KONSEKVENSER
MILJOKONSEKVENSER
KULTURMILJO

Planförslaget innebär att de tre cementsilorna för utiastning till bil, byggda 1977,
bevaras och byggs om till bostäder. I och med deras karaktäristiska rundade former
och höga höjd kan de kvarstå som ett landmärke och en form a>-minne efter
cementindusuin. Cementsilorna för utlastning tiil järnväg, byggda 1967 bevaras delvis.
I övrigt rivs samtliga rester av cementfabriken.
ARKEOLOGI

Det fmns inga kanda fornlämningar inom planomradet. Påträffas fornlämningar i
samband med markarbetena skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 4 kulturminneslagen,
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
RISKER OCH SAKERHET

Norr om planområdet har E ON, vid sin fjärrvärmecentral, tillstånd fmns för
hantering av brandfarlig vara samt gas. Förvaringen sker mestadels inomhus. På
fjärrvärmecentralen används eldningsolja som bränsle. I dagsläget planeras inga
förändringar i EON:s hantering av olja. Eldningsoljan förvaras i en cistern om 2.000

m3 placerad utomhus ca 30 meter från närmaste byggrattratt för bostäder inom
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 ar 25 meter. I tidigare riskutredning bedömdes att det
aven skulle anordnas en vall på 30 cm som skulle fånga upp ett eventuellt läckage på
oljecisternerna. Enligt Tyréns utredning angående riskhänsyn i detaljplan 5302,
daterad 2014-12-09, bedöms befintliga förhåilanden sett till mark, placering
lossningsanordningar och oljans egenskaper på motsvarande sätt som en vall
förhindra ett eventuellt oljeutsläpp att spridas för nära planerade bostäder. Detta i
kombination med att befintlig placering uppfyller erforderliga skyddsavstånd anses att
undantag från vall i den sydöstra delen av kvarteret Cementen är acceptabelt på
samma sätt som i den sydvästra delen av kvarteret. Undantag från vall bedöms inte
påverka E.ON:s verksamhet i och med att skyddsavstånden sett till deras hantering av
brandfarlig vara utgår från de avstånd som aven använts för att motivera placering av
byggnader inom planområdet. För att ta bort kravet på vall även i underliggande
detaljplan dp 5099 så har hela parkeringsytan som gränsar till E.ON:s fastighet
Cementen 14 tagits med i denna plan, nu utan krav på vall. (Som beskrivs under
ovanstående avsnitt gällande parkering är parkeringsytans egentliga syfte har att
fungera som tillrackligt skyddsavstånd di fjärrvarmecentralen).
Den gas som hanteras vid fjärrvarmecentralen används inomhus men förvaras
utomhus i ett oisolerat platskåp. Gasskåpet ar placerat ca 24 meter från aktuellt
planområde. Det rekommenderade skyddsavstånden för denna mängd ar 3 m till
byggnader i allmänhet, 25 m till stor brandbelastning och 100 m till svårutrymda
lokaler. Om förvaringen sker i ett utrymme i brandteknisk klass E1 60 kravs inte
skyddsavstånd tiU någon byggnad. (SAIFS 1998:7).I det aktuella planförslaget finns
inga svårutrymda lokaler placerade inom 100 m från gasolförvaringen, förskola och
skola återfinns på längre avstånd än så. Aven om gasen s k d e 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
aktuellt i detta fall, bortsett från mindre butiker och dylikt är trygghetsboende med
eventuell samlingslokal. Ett personantal över 150 personer är med största sannolikhet
inte aktuellt. Bedömningen görs därmed att lokalen inte ska ses som en svanitrymd
lokal och kan accepteras på ett avstånd om 3 m från gasförvaringen. Bokstaven C
bedöms inte medföra att någon verksamhet placeras för nara gasolförvaringen. Om
bostäder och andra mindre lokaler förläggs i fastighetsgrans uppratthålis
skyddsavståndet 3 m gentemot gasförrådet. Svårutrymda lokaler ska inte förläggas
närmre förvaringen an 100 m, alternativt ordnas brandteknisk avskiljning E1 60 av
gasförvaringen. Skyddsavstand upprätthålls i det aktuella planförslaget. Det aktuella
planförslaget bedöms inte helier innebära någon begränsning av E.ON:s frihet att
ändra i sin verksamhet. (Uppgifter har aven framkommit om att EON planerar att
instauera 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 svarutrymda
lokaler.
Området ar belaget inom normal insatstid för Raddningstjansten.
Brandvattenförsörjning skall anordnas i området i samråd med \'A SYD.

Planarbete pågår för närvarande aven för fastigheterna Cementen 4 och 5 (dp 5306),
norr om planområdet för att kunna möjliggöra bostäder även har i framtiden. Nu
gäilande detaljplan (dp 4637) anger kontor och icke störande industri. Men planen har
inte hunnit genomföras. Det finns byggnader kvar på fastigheterna som innehåller
lokaler som är uthyrda till olika småföretag.
LUFTKVALITET

Planförslaget bedöms inte medverka till att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.
Vid gestaltning av multikvarter ar det viktigt att beakta att det upprätthålls en god
luftkvalitet för förskolans uteytor. Eventuell frånluft från parkeringshuset ska
utformas så att detta inte far en negativ inverkan på förskolans utemiljöer.
VATTENKVALITET

Den ekologiska statusen för Lommabukten är måttlig. Målet är att uppnå god
ekologisk status 2021. Kemisk ytvattenstatus för avrinningsområdet klassificeras som
god status exklusive kvicksilver. Målet är att uppni god kemisk ytvattenstatus 2015.
Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till
hamnbassängerna i Oresund. Marken ska saneras till nivå under draneringsnivå för att
förhindra att föroreningar följer med dagvattnet ut i Oresund. Sammantaget bedöms
ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att
uppnå på mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
MARKFORORENINGAR

För att säkerställa en god boendemiljö måste marken inom planområdet
efterbehandlas eftersom det fmns kända förekomster av markföroreningar inom
området. Exploatören bär ansvar för att hantera efterbehandlingen inom
planområdet. Vidare markmiljöundersökningar kommer att pågå parallellt med att
arbetet med detaljplanen fortsktider. Detaljplanen innehåller en administrativ
bestämmelse som innebar att startbesked inte far ges förrän eventuella
markföroreningar ar avhjälpta. \'id sanering ska säkerställas att marken är ren i
erfordrad omfattning ned till vattengång för dagvattenledningar p i kvartersmark samt
för vattengång för dagvattenledningar i gatumark. Detta för att eventuellt förorenat
vatten inte ska komma in i dagvattensystemet, då en viss del av dagvattnet kommer
att slappas ut i hamnbassängen.
ELEKTROMAGNETISKA FAL1

Två föreslagna lagen för natstationer finns inom planområdet
MARKRADON

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

Boverket och Nahmårdsverket har gemensamt tagit fram en ny vägledning om
industri och annat verksamhetsbuiier daterad april 2015. De riktvärden som ska
uppfyllas i enlighet med dessa är som följer i nedanstående tabek

En planbestämmelse har införts på plankartan som anger att dessa riktvärden ska
innehåiias.
Stadsbyggnadskontoret tirampar ovanstående riktvärden med det tillagget att avsteg
kan göras från ekvivalentvärdet utomhus på 55 dB(A). O m detta krav inte kan uppnås
kan bebyggelsen ändå accepteras om det anordnas genomgående lägenheter och att
det utanför fönster till minst hälften av boningsrummen i varje bostad är högst 50
&(A) ekvivalent och högst 70 dB(A) maximal buiiernivå. Av de rum som vetter mot
den ljuddämpade sidan ska minst ett rum vara vänt mot en gårdssida. Minst halva
gårdsytan måste ha en ekvivalent trafikbuiiernivå som inte överstiger 50 &(A).
Riktvärdena för trafikbullernivå inomhus och på uteplats ska aiitid innehåilas.
En buiierutredning är gjort som visar på gynnsamma bullerförhåiianden för att kunna
möjliggöra de användningar som detaljplanen föreslår. Endast i anslutning till
korsningen meiian Limhamnsvagen, Övagen och Strandgatan överskrids riktvärdena
vilket framgår av nedanstående utbredningkartor. I dessa lagen möjliggör detaljplanen
bostäder. Men dessa måste i enlighet med ovanstående text anordnas genomgående i
dessa lägen.

Utbredningskartan på föregående sida visar andelen uahkbuller på 2 meters höjd. Kartan visar den
ekvivalenta bullernivån. &te förenklat b e s h e t som ett medelvärde av u-aákbuiierniv&ema.
Buiiemivaerna tenderar att varie~aöver dygnet och då ger den ekvidenta nivån en bra
sammanfattande bild av buiiersirnationen tiiisammans med information över hur maxvärdena ser ut.)

Utbrednmgskarta ovan visar maxvardena på 2 meters hold

En separat builerutredning har gjorts gallande de silos som ska byggas om av
Akustikgruppen daterad 2014-03-06. Beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer
har gjorts i markplanet knng silos 24-26 1.5 m över mark. Av utredningen framgår
följande:

'Beräknade ekvivalentnivåer överstiger inte någonstans 55 dBA och bakom silos 2426 underskrider beräknade ekvivalentnivåer 50 dBA.
Beräknade maximalnivåer överstiger inte 70 dBA mer än marginellt SV om silo 24
och bakom silos 24-26 underskrider beräknade maximalnivåer 65 dBA på större delen
av området.
Beräknade trafikbullernivåer har även gjorts framför fasader på plan 2,6,10 och 13,
av utredningen framgår följande:
Beräknade ekvivalentnivåer överstiger inte någonstans 55 dBA
Maximala ljudnivaer överstiger inte någonstans 70 dBA
Eftersom huvudregeln 55 dBA ekvivalentnivå inte överskrids vid mest
builerexponerade fasad kan valfria planlösningar tillämpas för bostäder i silos 24-26.

Resultat från bu!iemuednuig @iiande silos däc ovan visar beräknade ekvivalentnivåer på markplan och
på plan 10.
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En vindstudie har gjorts för planförslaget i syfte att studera hur vindutsatt den nya
föreslagna bebyggelsestrukturen ar. Bilderna ovan visar dels simuleringsmodelleni
vilken planstrukturen blir utsatt för medelvindar i enlighet med vindrosen ovan.
Vindrosen visar ett genomsnitt av vindriktning samt vindhastigheter för Malmö som
ett irsgenomsnitt. (Vindrosen ar ett underlagsmaterial levererat av SMHI.)

I bilden som visar simuleringsmodeiien framgår det att plansttukturen i stort ger
förhåilandevis goda vindförhiiianden i området. Detta tack vare en gmndstruktur
som bygger på gator som bryter av och asymmetriskt formade kvarter med varierade
byggnadshöjder l'ängst i väster. Enligt simuleringen framgår dock att det är vissa lagen
som blir mer vindutsatta. Detta galler exempelvis det bebyggelsekvarter som är öppet
ut mot kajen. Revideringar i planstrukturen är därför gjorda (efter vindstudien) i detta
läge - så att en lagre byggratt "sluter till" gården mot den förharskande
vindriktningen. Studien visar också p i något höjda värden för den allmänna parken
och torget, norr om de silos som byggs om - på grund av att det har är "öppet" ut
mot vindriktningen. I den vidare bearbetningen av den mer detaljerade gestaltningen
av parken och torget bör man d i f ö r tanka på att med utformning och vegetation
skapa bästa förutsättningar för vindskugga.

KONSEKVENSER FOR FASTIGHETER
Konsekvenser för fasticheten Limhamn 151:302
Denna fastighet utgör, i stort sett, hela planområdet. Fastigheten kommer enligt detta
förslag till detaljplan att delas in i kvarter med till största del bostadsbebyggelse med
inslag av lokaler för butiker och annan service. Dessa kvarter kommer enligt
planförslaget vara kvartersmark och kommer troligtvis att avstyckas till egna
fastigheter så att varje kvarter kommer att innehålla minst en fastighet per kvarter.
Lokalgator samt kajer, torg och park föreslås i planen på fastigheten. Dessa ska i
framtiden ha kommunalt huvudmannaskap och överföras tili olika av kommunen
ägda fastigheter. På fastigheten föreslås aven en förskola som kan överföras till den
kommunalt ägda skolfastigheten Limhamn 152373. Denna fastighet omfattar idag
bland annat marken öster om, där skolan ska byggas. Gemensamhetsanläggning får
finnas inom kvartersmark för bland annat gemensam gård, entrégård, underjordiskt
garage, cykelparkering, och avfallshantering mm. Ytan för tekniska anläggningar är
avsedd för transformatorstation och kan säkerstalias med ledningsrätt eller servitut
i egen fastighet.
om området inte avstyckas d
I<onsekvenser för fastigheten Cementen 14
Denna fastighet ags av E O N . Den del av fastigheten som in& i denna detaljplan har
uppsamlingsgata som användning i dp 4637. Syftet med 4637 är att uppsamlingsgatan
ska agas och förvaltas av Malmö stad, men eftersom fastighetsregleringen inte ar
genomförd i alla delar inom dp 4637 så ags denna del fortfarande av E.ON. Syftet
med denna detaljplan är att en liten del av uppsamlingsgatan, längst i nordväst, får
ändrad användning från uppsamlingsgata tili kaj. Ytan dlförs lämpligen den
kommunala fastigheten Limhamn 156:120, i vilken Glasbrukskajen ingår.
I<onsekvenser för fastigheten Limhamn 152:218
Detta ar en kommunal fastighet som bland annat omfattar denna lilla bit av
Limhamnsvagen som ingår i denna detaljplan. Konsekvensen av planen blir att
gränsen mellan gata och kvartersmark kommer att justeras något här så att delar av
kvartersmark ifran fastigheten Limhamn 151:302 kommer bli allmän gatumark och
tillförs denna fastighet. Det ar aven möjligt att ytterligare kommande gatumark inom
planområdet kan tillföras denna fastighet.
Konsekvenser för fastigheten Limhamn 152:373
Detta är en kommunal fastighet som bland annat omfattar lokstallet och den tomt
som ska innehålla en skola, längst i nordöst inom planområdet. Denna detaljplan
innehåller en föreslagen förskola, i anslutning till skolan. Förskoletomten ligger idag
inom fastighet Limhamn 151:302. Efter planens antagande kan förskoletomten med
fördel dlföras denna fastighet; Limhamn 152373.
Konsekvenser för fastigheten Limhamn 156:33
Detta ar en kommunal fastighet som omfattar Övagen, allmänna vattenområden samt
kajer och strandområden runt planområdet. En del av Ovagen samt vattenområden
som tilihör denna fastighet ingår i denna detaljplan. I<ajytorna inom denna detaljplan
kan med fördel överföras till denna fastighet.

,

.

LS---N<I.

Fastighetskarta som visar var ovan beskrivna fasagheter återfinns.

BOSTADSPOLITISKA MAL

Kommunfullmäktige antog den 22 november 2012 tio bostadspolitiska mål. Målen
ska bland annat utgöra utgångspunkt för planläggning enligt plan och bygglagen.
Genomförandet av detaljplanen bedöms bidra ull att uppfylla åtminstone fyra av de
tio uppsatta Bostadspolitiska målen 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 diskuterats
tidigt i planprocessen. Detta utgör mål 5 . Planförslaget medverkar vidare till 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 mål 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 bästa sättas i Främsta rummet. Planområdet har
goda förutsättningar att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom de skyddade
gårdarna och ett säkert och välutvecklat gång- och cykelvagnät som går genom
området och ansluter till skola och förskola. Barns generella behov av god utemiljö
har beaktats genom att bostadsbebyggelsen ramar in skyddade gårdar där barn kan
vistas. Ett stort inslag av allmänna parker och torg inom området i ston utgör 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 ull sina barn inom samma område är mycket positivt och
innebar en trygghet. Att det blir många boende i området gör att det blir många
människor som rör sig i området, vilket också medverkar till att skapa trygghet.

KOMMUNAL SERVICE

Planförslaget innehåller en särskild yta, i planområdets nordöstra hörn, som är avsedd
för en friiiggande förskola. Förskolan är tänkt att rymma 160 barn. hied byggratten
borträknad så kommer det finnas 26 kvm lekyta utomhus per barn. Förskolan nås
säkert för gående och cyklande via den separata gång och cykelbana som kommer
finnas langs parken och Limhamns stationsvag i söder. Langs Packhusgatan finns
gångbana.
Planen anger aven att det ska anordnas en förskola uppe på taket i kvarteret som
inrymmer parkeringshus, butik och bostäder. Avsikten ar att det här ska vara möjligt
att anordna förskola för 80 barn. Den yta på husets tak som inte får bebyggas utgör
en uteyta som motsvarar 25 kvm per barn. Vid genomförandet av båda förskolorna ar
det av största vikt att arbeta med lekvärdesfaktorer enligt riktlinjerna för utemiljö vid
förskolor och skolor för att säkerställa en hög kvalitet av utemiljön.
Planen omfattar aven hyggratten för den skola som fmns med i dp 5099. Syftet med
detta ar att göra det möjligt för skolan att kunna bygga en gymnastikhall.
Gymnastikhallen ska kunna byggas antingen under mark eller delvis under mark,
under själva skolbyggnaden alternativt uppe på skolbyggnaden,varför denna plan
även gör det möjligt att bygga skolan i ytterligare en våning, dvs 4 våningar (3 vån i nu
gällande dp 5099).
Inom hela planområdet medges vård som användning. Denna användning ska göra
det möjligt att inom planområdet anordna exempelvis vårdcentral,
tandläkarmottagning eiier aldreboende med inslag av vård.
BEFINTLIG HANDEL

Planområdet ar belaget relativt centralt i Limhamn. Det finns såväl livsmedelsbutiker
som andra butiker av olika slag längre ner på Idrottsgatan och Jarnvagsgatan. Lokaler
för centmmfunktioner ska finnas i vissa utpekade lagen inom planområdet och inom
hela planområdet medges centmmfunktioner (inklusive handel och kontor). Planen
bygger på en föreslagen bebyggelsestruktur som möjliggör och stimulerar till att
kunna röra sig genom området, @ende eller cyklande, från Glasbrukskajen i väster till
hfagasinsgatan i öster. Härifrån tar man sig sedan smidigt vidare till Limhamns
centrum via Idrottsgatan eller Jarnvagsgatan. 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.

ADMINISTRATIVA FRAGOR
Genomförandetiden ar 15 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner
laga kraft.
VILLKOR FOR BYGGLOV
Det finns kanda markföroreningar inom planområdet. Detaljplanen innehiiier darför
en administrativ bestämmelse som innebär att startbesked inte får bedjas förrän
markföroreningar är avhjälpta. En efterbehandlingsplan ska tas fram tillsammans med
miljöförvaltningen som ligger d grund för saneringsåtgärderna,

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

s)

I hlB 7 kap 18c % står som följer: "Som särskilda skal vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet €år man beakta endast om det område
som upphivandet eUer dispensen avser 1. redan är ianspråktaget" osv. Eftersom
planområdet utgörs av ett område som i många år använts som industriområde viii
stadsbyggnadskontoret med hänvisning tiii denna paragraf föreslå att
stadsbyggnadsnamnden godtar att upphäva strandskyddet inom hela planområdet.
Upphävandet trader i kraft då detaljplanen vinner laga kraft. Detaljplanen innehåiier
en administrativ bestämmelse som sakerstaller detta.

UNDERLAG TILL PLANARBETET
PROGRAM OCH UTREDNINGAR
GRÖNPLAN

Grönplan för Malmö (godkind av kommunfullmaktige 2003), redovisar tillgång och
brist på olika sorters grönytor i hialmös stadsdelar. Grönplanen ar ett
planeringsunderlag som behandlar gröna värden från en rekreativ och biologisk
utgångspunkt.
NATURVARDSPLAN

Enligt Naturvårdsplan för Malmö stad, antaget av kommunfulimäktige i september
2012.
BOSTADSPOLITISKA MAL

Komrnunfulitnaktige antog 2012-11-22 bostadspolitiska mål i tio punkter. Planer och
program för genomförande ska utgå frän dessa mål.
MILJÖPROGRAM FOR MALMÖ STAD 2009-2020

Miljöprogrammet fungerar som en gemensam utgångspunkt för miljöarbetet i hfalmö
stad. För att nå miljöprogrammets mil måste varje projekt i sitt genomförande bidra
tiU den hållbara utveckling som eftersträvas.
ENERGISTRATEGI FOR MALM6

Energistrategin ar Malmö stads handlingsprogram för energifrågor och ar samordnat
med miljöprogrammet. Såvd miljöprogram som energistrategi har antagits av
kommunfulimaktige.
MILJOBYGGPROGRAMSYD

hliljöbyggprogrammet är kommunens program för båilbart byggande och ska följas
vid nybyggnation på mark som kommunen äger, säljer eller upplater. På övrig mark ar
programmet vägledande vid nybyggnation för både bostäder och lokaler.
TILLÄMPNINGSSKRIFT OM TRAFIKBULLER

Dokumentet beskriver vilka krav Malmö stad ställer vid planering och byggande av
bostäder och ar godkand av stadsbl-ggnadsnamnden. Malmö stads Ullampning är U11

viss del en anpassning av Boverkets allmänna råd 2008:l om planläggning för
bostäder i builerutsatta miljöer.
TRAFIKSTRATEGI FOR MALM0

Trafikstrategin, antagen av kommunfullmaktige 2004, redovisar en målmedveten
strategi för ett trafiksystem som bidrar till att skapa framtidens Malmö med tre
huvudmal: trygg och tillgänglig stad för Malmöborna, en starkare region och
effektivare transporter.
TRAFIKMILJÖPROGRAM FOR MALM0 STAD 2012-2017

Trafikmiljöprogrammet, antaget av tekniska nämnden, har som övergripande
målsättning att Malmö stad ska arbeta i riktning mot ett miljöanpassar
transportsystem.
FOTGANGARPROGRAM FOR MALM0 STAD 2012-2018

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

Behov av b i l och cykelparkering för bostäder och olika verksamheter regleras i
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, Pr 3087, antagen
av kommunfuilmäktige i september 2010. Parkeringsnormen gäller som vägledning
vid detaljplanelaggning och som krav vid bygglovgivning.
AVFALLSPLAN 2011-2015 FOR MALM0 STAD OCH BURLOVS KOMMUN

,%vfallsplaneninnehåiier mål och strategier för avfailshanteringen.
RIKTLINJER FOR UTEMILJO VID FORSKOLOR I MALM0

Riktlinjerna har sitt ursprung i Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020, i vilka man
slår fast att "Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i häisosamma och
inspirerande miljöer". Syftet med riktlinjerna är att ge förskolebarn tiilrackligt stora
samt omväxlande utomhusmiljöer så att deras l e k och rörelsebehov tillfredsställs och
deras utveckling främjas. Riktlinjerna ar framtagna för att vara ett verktyg för att i
detaljplaner avsatta ratt yta för förskoletomter, att vid utformningen av
förskolegårdens innehåll ge inspiration till god lekmiljö samt i bygglovgranskningen ge
stöd att bedöma om tomterna ar lampliga för lek och utevistelse.
HALLBART RESANDE I LIMHAMNS HAMNOMRADE

Ambitionen med strategin, HåIIbart resande ilimhamns hamnområde, ar att minska
efterfrågan på bilresor i området och minska bilinnehavet. I strategin belyses
fömtsätmingar och möjligheter för ett hållbart resande och förslag på konkreta
åtgärder presenteras. Strategin godkändes av stadsbyggnadsnamnden 2014-10-16.
Målet för Limhamns hamnomride ar att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska stå för
minst 65 % av resorna år 2030. För att nå stadens uppsatta mål avseende
trafikfördelning och samtidigt bibehålla tillgängligheten vid fortsatt exploatering
kommer det att kavas en kraftsamling. Resor från/till och inom Limhamns
hamnområde behöver vara präglade av håilbarhet. Malet kommer att följas upp via
hlalmö stads kontinuerliga resvaneundersökning.
Arbetet med ett hållbart trafiksystem kommer att kava 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 att nå målen. Men för att nå målen måste alla som ar
delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Limhamns hamnområde tillämpa verktygen
och ändra sitt förhåliningssatt tiU resandeframkomlighet och QangLghet. Ett
resbeteende med högre andel gång, cykel- och kollektivtrafk 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 förutsatmingar
för an gå, cykla och åka kollektivtrafik. Strategier och aktiviteter har Formulerats inom
delområden (se följande två sidor). För att uppnå en långsiktigt hållbar ttafksiniation
kravs det att liknande kraftfulla åtgärder också genomförs aven i övriga Malmö.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har handlagts av Stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram
Malmö
detaliplanen
har dessutom tjänsteman från Gatukontoret, Fasti~hetskontoret,
.&
museer, Stadsfastigheter, Förskoleförvaltningen, Raddningstjansten Syd,
Grundskoleförvaltningen, Stadsområde Vaster samt bfdjöförvaltningen deltagit.
Illustration, visionsbilder, underlag för plangestaltning, vindstudie samt
gestaltningsprogram är gjorda av White arkitekter. Bullenitredning ar upprättad av
Stadsbyggnadskontoret samt av Akustikgruppen AB.

Malmö stad

datum

diarienummer

Stadsbyggnadskontoret

2015-04-07

2008-00895

GRANSKNINGSHANDLING

Detaljplan för Sydvästra delen av kvarteret Cementen i
Limhamn i Malmö

Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med Iänssq-relsen, berörda
nämnder, statliga och kommunala organ, sakagare och andra som kan ha ett väsentligt
intresse av förslaget.
Ett alimänt samrådsmöte hölls den 19 augusti 2014.
Följande sammanstäilning redovisar samråds- och remissynpunkter.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer redovisas i kursiv stil.

MYNDIGHETER
Länsstyrelsen meddelar följande i yttrande daterat 2014-09-04
Miljökvalitetsnormer - Det framgår inte av planförslaget om planläggningen är
förenlig med miljökvalitetsnormerna för vatten. Av planförslaget framgår att
dagvatten ska avledas i ledning till kustvattnet. Det framgår inte om det finns behov
av att rena dagvattnet. Det är lämpligt att kommunens miljönämnd, som är
tillsynsmyndighet för dagvatten, deltar i planläggningen så att det tillgodoses att de
eventuella försiktighetsmått som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna är
förenliga m ed planen. Innan planen antas måste planhandlingarna redovisa
kommunens bedömning om planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormerna för
kustvattenförekomsten Lommabukten (SE554040-125750).

I övrigt har lansstyrelsen inget att erinra.

Studsbygnadskontorets kommentar Planbeskrivningen har kompletteratsgalbnde
planprsslgets påuerkun på mi~äkuuiitetsnormemafor
kustvattenförekomsten
Lommabukten.

Lantmäterimyndigheten M a l m ö s t a d meddelar följande i skrivelse daterad

2014-08-29
Plankartan
1. Plankartan ej uppdaterad med nya fastighetsgränser. Bra med separat
fastighetskarta (sid 24) men plankartan och fastighetskartan behöver uppnå
fullständig samstämmighet.
Saknar beskrivning av den vanligt förekommande planbestämmelsen BC,DP.
Behov att öka lasbarheten av samtliga fastighetsbeteckningar i kartan.
2. Uppmärksamhet behöver tas till den mindre a n k e l s e från plan DP 5099
(vars bestämmelse ändras inom denna plans nordöstra område) avseende uområde och mur langs Limhamnsvagen, som gjorts vid fastighetsbildning, akt
128OK-13/31,
Planbeskrivningen
3. Fastighetsrattsliga Frågor
Det behöver framgå tydligare i planbeskrivningens genomförandedel att en
funktionsblandad bebyggelse i stor utsträckning ger möjlighet tiii
tredimensionell Fastighetsbildning. Detta innebär också större behov av
gemensam förvaltning av vissa byggnadsdelar och ytor, exempelvis genom
gemensamhetsanlaggningar.
4. Att planen medger "utskjutande byggnadsdelar" (generell planbestämmelse
samt sid 11, första stycket i planbeskrivningen) far som konsekvens att rätten
att n l ~ t j aangränsande fastighet (inom såväl kvartersmark som allmän
platsmark) kan behöva säkras genom bildande av senitut alternativt
tredimensionellt fastighetsutrymme. Detta bör framgå av genomförandedelen.
Kanske bör någon vägledning ges vilket storlek eller sorts Överhäng som kan
tillåtas.
5. Genomförandet av detaljplanen
Fastighetsrattsliga genomförandefrågor
För att konkretisera det ovan nämnda ges följande förslag till skrivning:
Fastighetsbildning:
"För att tillgodose behovet av Funktionsblandning inom enskilda byggnader
och fastigheter kan det bli aktuellt att genomföra tredimensionell
fastighetsbildning och/eller avstycka ägarlagenheter. Tredimensionell
fastighetsbildning gör det möjligt att skilja ägandet i t mellan väsentligt olika
funktioner, e w . bostad, butik, parkeringshus, förskola samt att säkra ratt d1
byggnation som, under eller över mark, inkraktar på allmän platsmark eller
angränsande fastighet inom kvartersmark."
6. Konsekvenser för fastigheter
Limhamn 151:302
S t s k text om att fastigheten utgör hela planområdet då detta inte stämmer.
Texten som berör Limhamn 152:373 (sid 24 första stycket) bör rubriceras
som konsekvenser för denna fastighet separat.

Stadr~ggnadrkontoretskommentar:
I . Fasfighetgänserna är uppdaterade $er samrådet i eniighet med ny Mppdaterad
grundkarzta. Deta@lancnsgrundkarzta är u@daterad 2015-03-16. iitye~ocklekoch
läsbarhet ar e n j J d au de ritmaliar som tilhmpas tidJ?arnstaIIning av alla deta@laner.

2. U-områdeoch pnckmark langs limhamnsvägen & e j inkluderad i denna deta&lan.

För dennaytagälhrfogarande dp 5099.
3. Detai$lanen innehåler enplanbestammeke somgenerek mqkjgör anordnande av
gemensamhetsanlagqningar.Text iplanbeskriuning ar komphtteradgällande mujkghet
till tredimensionellfasbghetsbildning.
4. Deta&lanen ar bearbetad sedan samrådet ochplanbestämmehegöllande utskyutande
bl,ggnadrdelarfinns inte iängre med iplanen.

5. Planbeskrivningen ar komphtteradgallande tdmenrionellfasf2ghetsbildning och
ägarhgenheter.
6. Text iplanbesknuninggälhnde konsekvenserförfastigheter ar reviderad

KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN
Tekniska nämnden meddelar följande i skrivelse daterad 2014-09-17
Planbeskrivningen
1. Trafik och bullerfrågor
Angöring för hamtning/lamning, sop- och varutransporter till förskolan ska
ske på kvartersmark, inte på allmän platsmark som det anges under rubriken
ANGORING på s. 17.
2. Ett resonemang om hur riktvärden för externt industribuller klaras för de
dagar då värmeverket är i drift behövs i planbeskrivningen.
3. Bullersituationen vid de planerade förskolorna omnämns inte. Det är av stor
vikt att uteytor vid nya förskolor utformas så att den hälsorisk som buller
innebär kan minimeras.
4. Trafik inom planområdet verkar inte vara med i de utbredningskartor för
trafikbuiier som redovisas i planbeskrivningen. -4tt enbart beräkna trafikbuller
från Övagen ger inte en fullständigt bild av bullersituationen inom
planomridet.
5. Genomförandefrågor
R ,texten i
Under nibriken TEKNISIC1 G E N O ~ ~ F Ö R A N D E F ~ G O är
vissa stycken p i s. 19 motsagelsehiii. Enligt tekniska nämndens mening ar det
viktigt med en trivsam gatumiljö som b1.a. innefattar trädplantering, Det kan
darför inte förutsattas att gatusektioner och tradval ska anpassas till
räddningstjanstens möjlighet att använda höjdfordon, såsom anges i stycke 4.
Det ar byggherrens ansvar att säkerställa Qangligheten på kvartersmark. O m
det inte ar möjligt ska TR2-trapphus anlaggas, så som anges i stycke 6.
6. Under EKONOMISKA GENOMFÖRANDEF&GOR på s. 19 bör det
laggas tiii att, fönitom iordningställande av allmänna platser, aven
marköverföring mellan exploatör och kommun ska regleras i
exploateringsavtalet.
7. Under KOMMUNAL SERVICE på s. 25 kan ordvalet möjligt i andra stycket
uppfattas som vagt. 800 bostäder är mycket och skapar ett behov av platser
för barn i förskoleåldern. Det ar redan problem i Limhamn, så dessa platser
går inte att lösa någon annanstans (i planbestämmelsen PICBS1anges att
förskola ska finnas).
8. En stor andel befintlig kaj ska överföras till allmän platsmark. Statusen på
kajerna bör framgå a\- planhandiingama, liksom en redogörelse för om

utredningar eller liknande kravs. Innan granskningsskedet måste status och
ansvarsfrågor för kajerna vara utrett.
Plankartans utformning
9. Trafiklösningar
Hörnavskärningar mot allmänna gator saknas, liksom höjdangivelser, b1.a. vid
parken, kajen och torget. Färdigt golv i silorna ar + 4,3 m, vilket kommer att
påverka höjdsattningen runt dessa. Eventuellt kan det behöva regleras hur och
var entréer ska placeras. Detta måste ses över i samråd med gatukontoret
innan planen ställs ut för granskning. Aven behovet av utfartsförbud måste
ses över i samråd med gatukontoret.
10. De båda kvartersytoma med egenskapsbestämmelsen parkering måste ses
över, eftersom backande bilar ut på a h a n platsmark inte accepteras. Den
södra gatustrackningen av lokalgatan i sydväst kan exempelvis överföras till
kvartersmark. Parkeringsytan i norr måste kunna inrymma en körslinga på
kvartersmark bakom parkeringarna, och gränsen mot lokalgata bör kompletteras med utfartsförbud (förutom dar in- och utfart till parkeringen ska
finnas).
11. Skol- och förskoleytor
Att ta in skolbygsiaden från D p 5099 i denna plan kan bli förvirrande. En
ADP med tillägg att idrott och föreningslokal medges under mark, hade varit
att föredra. De egenskapsbestämmelser som finns i gillande plan (p,, p? och
p3 försvinner med denna lösning. Dessutom överenstämmer inte byggrattens
avgränsning med befintlig plan.
I övrigt finns det från tekniska nämndens sida inget att erinra mot planförslaget och ej
heller mot att detsamma antages av stadsbyggnadsnämnden i kornrnunfdmäktiges
ställe.

Stadr~gnadrkontoretskommentar:

I. Fnytafor barnen m&teprioriterasf.amforparkeringsyta, vafor det bedömdr som
lämpiigt och mmöj att låta angöring skepångatan istaletjrpå kvarte~smark.
2. Bullerntredninggälkznde externt industribuIlerj+ån LFCgordes av AkustikgIxppen
2005. Tmts att utredningen ärgammal så har det intejunnits anledning attgöra en ny

ejtersom dengrundar sigpå samma tilstånd som E. O N har ihg. iMiJgomaltningen
menade 2005 att riktliyerna bör hålkzs aven denna kortareperiodpå aret och om
n)ibggnationsker i ett område som utsattsfor externbullerniuåer som överstiger
riktiiyerna är det eniigt miJojiinialtningen exploatören som ska bekosta de åtgarder som
krävsjör att riktiiyerna ska kunna innehållas. Detta ansvar ärfo+gdhgat under
ausnittgalLande tekniskagenomförandejagor.

i. Detforeslagna iigetforforskoLa @e p2 parkeringshusets tak ar inte utsattfor
trajkbuller som Överskrider riktvärden vilketfiamgår avgjord buLlenitredning. Som
kommenteras nedan s i är det integort någon bullenitredning som hanterar kommande
trajkmangder inomplanområdet. Det torde dock inte vara så att kommande
trajkmängder inomplanområdet skulle bidra till att gällande riktvärdenfor
trajkbuller överskrids.
4. Det är riktigt att den bullenitredning som argiord serpå hur trajkbullerfin
omgivandegator kan komma attpåverkaphnområdet och inte omjäattm tillkommande
gator inomplanområdet. Det torde dock inte vara så att kommande trajkmängder inom
planomrsdet skulle bidra till attgallande riktvärdenför trafikbuller överskridr.

Deta@lanen är pdhg med att dessa ska innehållas och planstnikturen inom området ar
till största delar uppbyggd av en kvartersbe@ggelresomger många mbjizgheter att skapa
lagenhetsbsningar som, vid behov, kanges en pst ida. L.ängs fasadenpå
parkeringshuset ar avsikten att det skafinnas kontor då det, i enizghet med
bullenitredningen, troizgen integår att t$ierlevagallande riktvärden,
5. Textgallande raddning~anstenstillgangizgbet arföQdhgad så att detframgår att om
tilganghgheten inte kan sakerstallaspågrund av trädplantering etc kratjs att
byggnaderna dimensionerasforatt utymning utan räddningsganstens medverkan ska
kunna ske.

6. Text iplanbeskrivning ar ret~ideradi enizgbet med tekniska namndensyttrande.
7. Textgallandeförkolar under avsnitt kommunal service arforldlzgad

8.

När det galler statusen på kajerna ochframtida u@rande så har stadrbygnadskontoret
haft möten med Gatukontoret angående detta och det har dåframgått att statusen ar
dåhg och att vidare utndningm behövergörarfor att klargöra val auframtida teknisk
lösning. Detta ar dock inget som inverkarpåpianens utformning. Kajerna är en av de
ahannaphtser vars iordningsstalhnde ar inkluderat i det exploate~ngsavtalsom
kommunen ska teckna med exploatören,

9. Plankartan ar kompletterad med hörnavskarningar, uy0rtsfrbud och markhojder som
arfiamagna i samråd med Gatukontoret.
10. Planqfidag ar undrat sedan samråd så attgatukontoretssynpunkter anses vara
tillgodosedda.

I l . Stadrfastigheterär ifärd med att tafram byglovhandiingarför skolan. Eftersom de i
detta arbete ser att de behöver ha mojgbet att bygga i b r a våningar eller underbygga
skoldyggnaden så ansågs det iampizgt att ta med detta som en del i denna detaJplan.
Dessutom behöver man ha m@izghetenatt kunna bygpa entre7ak eller vindrkyddpå
skolgarden och i anslutning tiLl lokstallet. Eftersom &gi-atten for skolan i s& ar
begränsad iyta så kommer skolbyggnaden nah/rlgt attforlagpas i anslutning till
Limhamnsvagen vafor det inte har bedomts relevant attföa över
egenskapsbestammelrergallandephcenng langs LimhamnsvBgenfi.an d p 5099.
Byggruffensavgränsning ar densamma som i dp 5099. Däremot ar inte u-område och
p~ckmarki d p 5099 inkluderad i denna deta@lan.
Miljöfönraitningen meddelar följande i skrivelse 2014-07-08
1'3matanpassning
1. Hela planområdet är strandnara och stora delar ligger under + 3,O m över
medelvattenståndet. Pågående kiimatförandringar medför en aiit mer ökad
risk för översvämningar vid stora regn och vid höga vattenstånd i
kombination med vågbiidning. Den föreslagna skyddsbestämmelsen "Höjd
på fardigt golv får ej undersuga + 3 m i RH 2000" ir otydlig. Underjordisk
parkering Ear ordnas vilket i princip är olämpligt i området men kan vara
acceptabel pga rådande kollektivtrafikförsörjning och begränsad kapacitet på
parkeringshuset. Byggtekniskt måste dessa byggnadsdelar dock utföras så att
fuktskador ej uppstår. Dessutom bör planen ss-ra 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
1'1 byggnaderna kan vara vasentig. 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 översramningsincidenter som med stor sannolikhet
kommer att inträffa under byggnadens livstid. Skyddsbestämmelserna
gäilande klimatanpassning bör därför utformas så att de: dels tydligt anger en
l'agsta golvnivå för lokaler avsedda för boende- och verksamhetsandamal,
d.v.s. minst +3,0 m enligt RH 2000 dels anger att grundlagsiing och
byggnadsdelar som helt d e r delvis är underjordiska (d.v.s. kdare, garage mm)
och liknande utförs vattensakrade och att byggnaderna aven i övrigt ska
utformas och konstrueras så att risken för, respektive effekten av
översvamningar minimeras. Önskvärt ar också att Pianbeskrivningen
förses med en rubrik "I<limatanpassning" dar planens åtgärder för att
möta överssvamningsrisker (regn, höga vattenstånd) beskrivs.
Dagvattenhantering
2. En god dagvattenhantering är en del av Mimatanpassningsåtgarderna,
d.v.s. för att minska risken för att skador uppstår vid häftiga regn. Stora
delar av området kommer att hårdgöras och pga. markförorenigar ar det
inte lämpligt att anordna Lokait omhandertagande av dagvatten i form av
infiltration som kan mobilisera föroreningar under marksaneringsdjupet.
Ytlig dagvattenavrinning, temporära magasin samt vegetation ar då istäliet
lämpliga lösningar. Onskvart är därför att grönytefaktorn höjs jämfört
med förslaget och att gator och parkmark utformas s i att de vid behov
fungerar som tillfaliiga magasin. Det senare genom att styra höjdsattning
så gator och park fungerar som en kombination av vattenmagasin och
vattenledare. Aven detta skulle kunna anges som en planbestämmelse,
t.ex. under rubriken "Byggnadsteknik". Aven införande av en
grönytefaktor för a h a n platsmark, dvs framförallt gaturummet, bör
också Övervägas.
Riarkföroreningar
Marken ar konstaterat förorenad. Planens bestämmelse "Innan bygglov
ges ska markföroreningar vara avhjäipta" ar tillraddig.
Trafikbuller och Industribuller
3. För byggnader langs Övagen och Limhamnsvagen kan förvantas
bullernivåer vid fasad över 55 dBA. I direkt anslutning till planområdet
ligger också Limhamns fjärrvärmeverk som framförallt används vid
tillfallen med spetslastbehov. R~Liljöförvaltningenanser att de inskrivna
planskyddsbestämmelserna om att åtgärder-ska vidtas på kvartersmark så
att angivna trahkbullemivåer resp naturvårdsverkets riktlinjer för externt
industrihuiler kan innehåilas ar bra men konstaterar samtidigt också att
det på kvartersmark inte finns plats för bullerskarmar eller dylika åtgärder.
Det innebar att det i första hand då handlar om lokalisering och
utformning av byggnadskropparna och fasader som ar möjliga åtgärder.
Förvaltningen vill därför understryka vikten av att utformningen följs upp
väl under bygglovsprövningen och att användning av avstegsfallet
"genomgående lägenheteru endast används nar övriga möjliga

utformningsåtgärder är vidtagna. För siiosarna kommer det vara svårt att
arbeta med utformning (undantag fasadmaterial och möjligen kreauva
fönsterlösningar) och troligen också svårt att undvika enkelsidiga
lägenheter. Det innebär sannolikt att en stor del av lägenheterna inte
kommer klara Malmös riktlinjer. En buiierstudie som tittar på möjliga
åtgärder bör göras och planen behöver anpassas, tex genom att tiiiåta
vdvda bullerplank/skarmning på icke kvartersmark. Om bullernivåer inte
gär att Mara bör annat användningsområde, tex som värmelager, av
silosarna Övervägas.
4. Bostiks verksamhet pä Gjuteriet 17 - Planområdets &-å östra delområden
ligger tillrackligt nära Bostiks verksamhet på Gjuteriet 17 för att riskera
störning i form av builer och ofriviiiiga utsläpp av pulver (jämför tex
miljöfö~dtnlngenssvar angående planenngen av kvarteret Cementen 4
och 5, D p 5306 (MF D N 2013:01644). E n planbestämmelse bör därför
införas om att verksamheten på Bostik (Gjuteriet 17) ska ha upphört
innan bygglov ges på dessa två områden.
Lokaiklimat - vind och turbulens
5. Planområdet 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 kbatförhåilanden kan skapas åtminstone på de platser som kan
fungera som sociala mötesrum. Torget och parken ligger exponerade
mot havet och deras utformning kan vara vikaga för att skapa gott
lokalldimat på dessa mötesplatser. Siiosarna kommer trohgen pga av sin
höjd och utformning skapa ofördelaktiga vindrörelser i området. E n
vindstudie som pekar ut möjliga åtgärder för att förbättra lokaiklimatet
bör göras och planen bör, om så behövs, anpassas för att styra mot att
dessa åtgärder-genomförs.
Kvarters och byggnadsutformning i övrigt
6. Det framgår inte av planen om lokalgatorna ska utformas som
"Gångfartsgator/område". Planer för andra delar av Limhamns
utvecklingsområde reglerar detta och det bör Övervägas om det inte är
lämpligt även i denna plan. D e tvä västliga kvarterens innegårdar samt
park och torg mynnar mot kajen/ det sjönära promenadstråket. Ur
barnsäkerhetssynpunkt är det väsentligt att utformning av gränszonerna
mot kajen görs s i att små barn avhålls från att själva gå ut på kajområdet.
Det kan t.ex. handla om val av vegetation i kombination av små murar
eller liknande som försvårax för barn att sjäiva passera. Planen bör
umyttja möjligheten enligt PBL att styra utformning och v d av
vegetationstyp i detta

Stads&ggnadskontorefs kommentar:

I. Preis som miJönamnden konstaterar i sittyttrande såfinns det enplanbestämmehe på
planka>zan som säkerställer hojdpåjärdgtgolvpa +3 m i RH2000. Enkgtplanoch bglagen ska deta&lanen säkerstäIia att be@gge/se i enkghet medplanen integer
upphov ti/lfarajör haha- och säkerhet. Planbestammehen är reviderad så att det
framgår att den gällerfor bostäder och att lokaler, kaliare eller Jiknande som Z/ppfO's
under denna nivå ska u@ras uattentata under denna hi$

2. Enligt VA-Syd ska dagvattenfi-anomrädet avledas i ledningar. Det ar enligt VA-Syd
inte lämpligt att tillämpa lokalt omhändertagande au dqgvatten med hanyi till eventuell
@komst av gnpare belagna markfömreningar. Dessutom, bedömer VA-Syd, att man
har tillrackiga dimensionerpå sina dagvattenledningar i området. VA Syd ar en
deltagandepart i arbetet med att t a j a m enforslagen höidsattningför områdetför att
sakerstalh att avrinningfrån området skafungera ijamtiden. I stort sett alla
gatusektioner inomplanområdet innehåller längsgående tradphnteringaroch i
planbeskrivning och gesta1tningspmgrm)umgår attförgårdsmarken längs de mindre
gatorna ska innehålla ett stort inslag augrönska.
3. Bulleruhdning hargiortsför d o s som påvisar att uppsatta riktvärdenfor buller inte
kommer överskrih, vilket beskrivs i avsnitt iphnbeskrivninggälhnde trafikbuller.
4. Stadsbyggnadskontoret anser inte att det ar relevant att i denna detablan stalla
kravpå att Bostiks verksamhetpå Gjnterie 17 ska ha zqphört innan &~lou
ges inom dettaplanområde. Stadsbyggnadskontoret ställer sig något undrande till
de uppgister som miJö$amaltningenförj-am som anger att detjnns risk för
störningar och hälsovådhgapartXlarfrån Bostiks verksamhet. Det hargiorts
flertalet riskufndningar delsförpågående detaj$laner i omradet, men avenför dp
4637, som omjattar hela Glasbmksomradet och som vann laga kraft 2006. I
ingen au utredningamaj-amkommer att det skullejnnas en riskför störning i
fonn av hälsovådhgapart;E:larfi-an Bostiks verksamhet. I den riskutredning som
ugör underlag till dp 5220för Gjuteriet 18 m f l (som också innefattar den
fastighet som Bostik lzkerpå och som nyl%en vunnit laga k r d i konstateras
föjande: Bostik Findb kan komma attjnnas kvar iplanområdet vid en efnppvir
utbyggnad Företaget hanterar integfhga eller brandfarlgapmdukter, och har inga
emissioner. Däremot kan verksamhetenge npphov till buller, vilket bör beaktar i
samband med en eventuell etappvis utbygnad. (Citat u r Bedömning av riskerjr halsa
och sakerbetgiord au Wuq risk consultany A B j r d p 5220, kv. Gjuteriet 18 m$. i
Limhamn i Malmö, 2013-07-15.) I PM angående olyckmsker vid Cementen 3
och I0 giord av Tyréns och daterad den 2 0 14-09-25gör manföjande
stalLningstagande gullande Bostiks verksamhetpå fashgheten Gjuteriet 17:
Företaget hanterar varkeng$tiga eller braudfarligaprodukteroch har inga emissioner.
Avstandet ar ca 100 meter till uhdningsområdet. Verksamhetenbedöms inte utgöra
risk for omgivningen. Eventuellt kan buller och damm verka störande på omgivningen,
inga upp$er om sådanpåuerkan återjinns i tidigare rirkana&ser.Bostäder ar
deta@lanelagdapå ett omräde med samma avståndjån Bostik somplanomrOdef.

5. En vindstudie hargortsförplanförslaget som hm lett till revideringar iplanstmkturen.
Vissa kvarter mot kyen har exfäii en lite mer slutenjm mot den riktningsom blir
mest vindutsatt. Studien visar ocksåpå något höjda vardenfor den allmännaparken och
torget, norr om de silos som byggs om -på rund av aii det har ar '%öppetnut mot
vindriktningen. Detta ar dock nagot somgår attpåverka i den mer detaJerade
gestaltningen avparken och toqet som kommer attge i samband medpmjektering och
bytande.
6. Inom denna del av Limhamns hamnområde har det varit engrundiigande
gestaltningstanke att fillskapu ettjnmaskigtgatunat som knyter samman området med
den befintliga staden mntomkring. Avsikten är att lokalgaorna ska utjrmas med
tmttoarer uilketgör det enkelt och Sggt attgå i området. Langs kqen skapas ett

separatgångstråk som inbjuder till rekreation och som (ydljt kommer ha en annan
gestaltning.
Malmö Museer meddelar följande i skrivelse daterad 2014-07-16
Malmö Museer utförde 2009 en dokumentation av fabriken och ett antikvariskt
underlag till den fortsatta planeringen. Utredningens slutsatser kan sammanfattas i att
cementfabrikens kulturhistoriska värde ar mycket stort, men att ett komplett
bevarande inte ar relevant då fabriken redan 2009 endast bestod av fragment av den
tidigare anläggningen. Idag ar stora delar av det som fanns 2009 rivet och kvar finns
ett antal silor. Just silorna lyfts i det antikvariska underlaget fram som
bevarandevärda, eftersom de med sina särpräglade former karaktäristiska för
industrin. Med sina höga höjder fungerar de aven som symbolbyggnader,val synliga i
staden.
Föreslagen detaljplan innebar att ett av cementfabrikens silobatterier bevaras i full
höjd och byggs om till bostäder. Detta är mycket positivt. Utöver detta bevaras delar
av silobatteriet närmast Övagen i sänkt höjd.
Malmö Museer förespråkar ett mer omfattande bevarande i planområdet, för att i
större utsträckning möjliggöra förståelsen för platsens historia och cementfabrikens
forna storhet och omfattning. Exempelvis skulle ett bevarande av klinkertornet och
kiinkersilon innebära att det planerade torget kantades av två kulturhistoriskt
intressanta industrilamningar och spännande volymer.
Varsamhetsbestämmelserna på plankartan ar vagt formulerade och bör på ett
tydligare sätt peka ut vilka karaktärsdrag och värden hos byggnaderna som ska
hanteras varsamt vid ändring, i enlighet med PBL 8:17. Vardefulla karakarsdrag ar de
rundade formerna och den industriella karaktären med råa betongfasader

StadsbJignadskontoretskommentar Utöver de silobgnuder som beuaras sa ir ett led i
bevarandet inom området att kunna läsa historienpå piatsen och att historiska strukturer
I$sf;am ij?amtidagestaltning av området, vilket har varit en nrpekt somfirnnits med i
arbetet med attfonaplanstrukturenfor området Ett exempelpå detta är den tidgan
igen@lda hamnbassäng som till viss del kommer &?asjam som ett led igestaltning av
parken i anslutning till kajen.
Varsamhetsbestämmeherpaplankartanar reviderade.

Förskoleförvaltningen meddelar följande i skrivelse daterad 2014-09-10
Förskolenämnden ställer sig positiv till föreslagen detaljplan med syfte att fortsatta
omvandlingen av omridet vid Limhamns gamla cementfabrik tiii blandad
stadsbebyggelse som innehåller bostäder, service i form av handel och centrumfunktioner såsom livsmedelsbutik,verksamheter och kontor. Några av de cementsilos
som finns inom planområdet ska bevaras och ges ny framtida användning som
bostäder och bo- stadskomplement. Nämnden anser att de syften som detaljplanen
föreslås nyttjas till kommer att integrera detta gamla industriområde med resten av
Limhamn. De ombyggda cementsilorna som centralpunkt i mötet mellan de olika
kajstråken, parken och torget kommer att öka attraktiviteten för det nya

bostadsområdet. Detta innebar att kommunalservice såsom förskola b h en viktig
fråga för barnfamiljer som vill flytta till området.
I planområdets nordöstra hörn föreslås ett bostadskvarter och en förskola. Enligt
detaljplanförslaget ar den yta som ar avsedd för förskoleandamål ca 5040 kvm. Av
denna yta ar 800 kvm möjligt att bygga i maximalt ca tre väningar, vilket medför en
förskola för ca 140 barn. Förskolenämnden anser att området har ett bra läge men
anser plusmarken inom förskoletomten vara problematisk då den medför minskad
flexibilitet vad gäller eventuell framtida tillbyggnad. Förskolenämnden menar vidare
att den nuvarande rekommendationen för uteytan 30 kvm per barn ska eftersträvas
men vid behov av fler förskoleplatser kan detta kompenseras med högre kvalitet på
utemiljön. Förskolans byggnader föreslås placeras i anslutning till Packhusgatan i norr
för att möjliggöra för en fin och publik byggnad, samt för att skapa bra och skyddade
uteplatser för barnen i ett fint söderläge som dessutom vetter mot den stora parken i
söder. På lång sikt behövs ytterligare förskoleplatser i området. Förskolenämnden ser
därför hellre att förskolor integreras i bostadshusen an att de integreras i
parkeringshus. Integrering av förskolor i parkeringshus ar en bättre lösning inne i
staden men bör undvikas i de fall det ar möjligt. Det bör rimligen i många fall finnas
förutsattningar för friliggande förskolor med god kvalitet inom ramen för täta staden.
Nämnden vill betona vikten av att det samlade behovet av förskolor tillgodoses i
omridet och således aven i angränsande utvecklingsområden. I nulaget kan
konstateras att viss osäkerhet finns rörande denna planering, och mot bakgrund av
den stora bristen på förskolor inom intiiiiggande gamla Limhamn ar detta av än större
betydelse. Förvaltningen får återkommande samtal från intresserade bostadsköpande
inom aktuella områden, som särskilt ställer frågor rörande att tillgången till förskola är
av avgörande betydelse för stäiiningstaganderörande flyttplaner till Limhamns
hamnområde. Det mest optimala är om stadsplaneringen tar hänsyn till den
helhetsproblematik som råder i denna del av staden rörande tillgången tiii förskolor,
och att detta således kunde implementeras i detta förslag till detaljplan.
Eftersom det finns kanda förekomster av markföroreningar inom området ar det
mycket viktigt att detaljplanen innehåller en administrativ bestämmelse som innebar
att hygglov inte får ges förrän eventuella markföroreningar ar avhjälpta. Det ar av stor
betydelse att stadsbyggnadskontoret tar hänsyn till barnperspektiv enligt FN:s
barnkonvention i sitt arbete med detaljplanen. Förskolenämnden vill åter betona
vikten av att man i planeringen av bostadsbebyggelse och kommunal service tar
särskild hänsyn till trafiksäkra gång- och cykelvägar till förskolan, skolan och i hela
området. Det ar av stor vikt att tidigt i planeringen av nya skolor, förskolor möjliggöra
saka angöringar i området, och att föräldrars transporter tas med i Överväganden.
Förskolenamnden menar vidare att man i planeringen av nya förskolor maste
Överväga och säkra angöring och uppehållsplats för förskolebussar. Detta för att
möjliggöra en flexibel, långsiktig planering i syfte att kunna möta framtida behov av
förskoleplatser.
I övrigt har förskolenamnden inget att erinra mot att planförslaget antas av
stadsbyggnadsnamnden i kommunfullmäktiges staile.

Stad~gnadkontontskommentar: DetfOresiagna IagetfOrforskola inom det kvarter som
auen ynmerp-hus, butik, bostäder, kontor osv ar avstämt medföskoIefoniaItningen.

Inom dettaphnområde ager Malmö stad inte marken. NCC arfahghetsagare och
bestalbre al! deta&lanen. Diskussionen kring hur mångafrskoleplatser som ska
m$il&öras inomplanområdet har ugåii e å n de dimensioneringsprinnpersomjinns
fastställda i Dialog-pm 2006:2 "Förskolori stadsbiandet': Dessa
dimensioneringprinciper anger aii det antaiföskoleplatser som &ande avflerbostadrhus
bedömsge behov au ar 0,2frskoleplatsper lägenhet deförtajm men och eferjm år
sj.inker behovet avforskolephtser till O, I platsper lägenhet. Inom denna detahlan h m det,
medgrund i dessaprinciper, bedömts rimligt uti högst hapen av bostäderna inom
detajplanen är mbjlga aiifarliigstalla inomfem år. Deiiager ett totalt behovpå 200
föskoltpLatser inom dp 5302 och dp 5099 sammantaget. Detaklanen m$il&ör 240
forskoleplatser.
Uhymmefinns ej inom kvartersmarkjör att m"jb&öra angöringfor eventnelhframtida
förskolebusrar. Angöring får i sådanafallskej?ångatan. Dock kan ingen särskilt avsedd
plats ordnarfr detta igatan.
Grundskoleförvaltningen meddelar följande i skrivelse daterad 2014-09-10
Grundskolenamnden har tagit del av förslag tiil detaljplan för sydvästra delen av
kvarteret Cementen i Limhamn i Malmö. Nämnden ställer sig positiv till föreslagen
detaljplan. Syftet med planen är att fortsatta omvandlingen av området vid Limhamns
gamla cementfabrik d l blandad stadsbebyggelsesom innehåller bostäder, service i
form av handel och centrumfunktioner såsom livsmedelsbutik,verksamheter och
kontor. Några av cementsilornainom planområdet ska bevaras och ges ny framtida
användning som bostäder och bostadskomplement. Nämnden anser att de syften som
detaljplanen föreslås nyttjas till kommer att integrera detta gamla industriområde med
resten av Limhamn. De ombyggda cementsiloma som centralpunkt i mötet mellan de
olika kajstråken, parken och torget kommer att öka attraktiviteten för det nya
bostadsområdet, varför kommunal service såsom skola och förskola är en avgörande
fraga för barnfamiljer som vill flytta till området.

I nu gillande detaljplan, D p 5099, finns planering för en skola i 3 våningar. Det nu
aktuella detaljplaneförslaget,D p 5302, möjliggör byggnation av en gymnastikhall.
Antingen under mark eller delvis under mark, under själva skolbyggnaden, alternativ
uppe på skolbyggnaden. Detta innebär att detaljplaneförslag, D p 5302, aven gör det
möjligt att bygga skolan i ytterligare en våning, det vill saga 4 våningar.
Grundskolenimnden ser positivt på att byggratten i detta detaljplaneförslag bland
annat medger en påbyggnad (4:e vån) då förvaltningen efter- frågar generellt flexibla
detaljplaner som ger möjlighet d l expansion och långsiktig utveckling av skolor.
Grundskolenamnden vill dock framföra att förvaltningens planeringsinriktning ar att
Mara behovet av idrottslokaler för områdets grundskolor i sporthallen på den nya
grundskolan som ska finnas på fastigheten Glasugnen 1, D p 4637.
Eftersom det finns kända förekomster av markföroreningar inom området ar det
mycket viktigt att detaljplanen innehåller en adminiseativ bestämmelse som innebär
att bygglov inte far ges förrän eventuella markföroreningar ar avhjäipta. Det är av stor
betydelse att stadsbyggnadskontoret tar hänsyn d l barnperspektiv enligt FN:s
barnkonvention i sitt arbete med detaljplanen. Grundskolenamnden v d åter betona
vikten a r att man i planeringen a>-bostadsbebyggelse och kommunal service tar
särskild hänsyn till trafiksäkra gång- och cykelvägar tiil skolor i området och att
föräldrars transporter tas med i Övervägandena.

I övrigt har grundskolenämnden inget att erinra mot att planförslaget antas av
stadsbyggnadsnamnden i kommunfullmaktiges ställe.

Stadsbyggnadskontorets kommentar: I strategin "Hållbart resande i Limhamns
hamnområde" behandlas auen hur den&siska strukturen ska utformasför att stödja resor
tillfots ochpa ykel. I kapitlet 'Gent, Qggt ochgånguanizgt samt 'Biltrajkpå oskyddade
trajkanters villkor" besk& konkreta agardrför att skapa gdizga, gång- och gikelvanizga
och trajksäkra stråk in mot bland annat Limhamns centm. EnfOrstudiefö en
ombyggnad au Limhamnsuägen/Öu@geri ärframtagen au GK I denyamtida ombggnaden
augatan kommer säkra passagerför oskyddade trajkanter att ordnas.
Fritidsförvaltningen meddelar i skrivelse 2014-07-08

följande

I enlighet med detaljplanen kommer uppemot 800 nya bostäder och ett antal
förskolor att byggas i området. Detta talar för att området kommer vara attraktivt för
barnfamiljer med behov av lekplatser aven efter förskolornas stängningstider. En
temalekplats med hav som tema skulle förstärka den vattennara kanslan.
I detaljplanen kommer en park att anläggas langs kajstråket som tar fasta på det
vattennara laget. Fritidsförvaltningen ser har möjligheter till att ytterligare starka
kanslan av närhet till havet genom att kombinera parken med möjlighet tiii spontan
friskvård i form av beachvoiley och utegym.
Att den tidigare identifierade riskkäiian i form av produktion av härdplast inte längre
ar verksam i området, ser fritidsförvaltningen som positivt för ett förverkligande av
tidigare förslag på skola och gymnastikhall i enlighet med detaljplan 5099 (laga kraft i
maj 2012). För att sporthaiien även ska kunna rymma föreningsverksamhet bör denna
vara av storleken 40x20 m, dock inte nödvändigtvis med publikkapacitet.
Fritidsförvaltningen viii understryka vikten av cykelbanor som ansluter tili skola och
idrottshall.

I övrigt har fritidsförvaltningen inga synpunkter på detaljplanen.

Stadsbyggnadskontorets kommentar Denna deta%planhänger samman med tidisaregiorda
dp 5099 i uiiken det ingar en storgrannskapspark. Denna ugör aven, genom i n storlek, en
mqizg plats för spontanidmtt,
Stadsbyggnadskontoret har haj möten med stabrfastighete och grundskoiefowaltningen
gällande skolan och olika mqbga iösningarfrgymnastikhaILFritiisforvaltningen hm då
uatit pdlig med att man inte är intresserad au attfrualta en sporthall inom området.
Akhreiit nu ar &for, som också kan utläsas ur Grundskoiefowaltningensyttrandeovan,
att klara behovet au idrottsiokalerför områdetsgrundskolor i sporthallenpå den y a
grundskolan som skajnnaspåfastigheten Giasngnen 1, Dp 4637. Enytterizgare mojkghet
ar att bygga engymnartikhalljör skolans behov under eller delvis under mark under
skolbggnadför Cementskoian.

I strategin 'Eåilba&resande i Limhamns hamnområde" behandh atmen hur denhviska
strukturen ska u~rmasföratt stödja resor tillfots och på ykei! I kapitlet "Gent, Qgtoch
gånguänizgt samt "Biitrajk pa oskyddah trajkanters vilikor" besktius konkreta åtgärder
för att skapa gdbga, gång- och ykeiuanl&a och trajksakra stråk in mot bland annat

Limhamns cenhwm. Enforstudieför en omhgnad av Limhamnsuögen/Ovägen är
?amtagen au GK I denj-amtih ombygnuden avgatan kommer säkra passagerfor
oskyddade trajkanter att ordna
Serviceförvaltningen anför följande i skrivelse daterad 2014-08-21
Förskoletomt - Säkerställ att e-talet och utemiljön räcker till för planerat antal
avdelningar och barn. På gården dvs prickad mark ska det finnas möjlighet att
uppföra erforderliga förråd, solskydd etc för Förskolans behov.
Planen ska säkerställa att angöring för leveranser till förskoleköket får ske på
gatumark.
Skoltomt, revidering av dp 5099 - Säkerställ i planen att man kan uppföra
rumsbildande pergolor och högre murar på skolgården, dvs på prickad mark. Se
över omfattningen av in- och utfartsförbud mot Packhusgatan d i utformningen av
korsningen Packhusgatan/Limbamnsvagen ej är faststäiid.
Önskvärt att angöring för leveranser till skolan får ske på gatumark då det ej tar yta
från skolgården och det ur sakerhetsbanseende ar att föredra då transporterna ej
korsar inplanerad cykelbana.
Generellt - För att utnyttja tomterna maximalt för barn och elever och för att få
säkrare skolgard bör man göra undantag M n gäiiande p-norm för skola och
förskola gäiiande behovstalet av p-platser för bilar sa utemiljön prioriteras framför
p-platser inne på fastigheterna.
Utifrån de ansvarsområden som berör Serviceförvaltningen har förvaltningen inga
synpunkter på förslaget till detaljplan.

Stadsbyggnudrkontorets kommentar Planjrsiaget har i samråd med seniicefodningen
fonslagii en exploateringsgrad i balans mot att tillkapa så mycket utyta som mojizgt.
13rickmarkenforskolan är inkluderad i detalrplanenför att kunnage mojizghet att här
bgqa entre'tak och vindskydd
Text iplanbeskriuninggaliandeungönng är ändrad så att detframgir attjiitafor barnen
m&teprioriterasJ;amjrparkenngsyta,u a f i det bedöms som lämpligt och
att låta
anföring skefingatan istället&rpå kvartersmark.
Stadsområdesnämnd Väster anför följande i skrivelse daterad 2014-08-07
Stadsområdesnämnden ar positiv till den omvandling, från industrimark till
stadsbebyggelse, som rubricerat område och omgivande område kommer att
genomgå. Det kustnära laget och den relativa närheten till Limhamns centrum
kommer att bli ett attraktivt l'age för boende. Nämnden anser aven att det är positivt
att bevara några av cementsiloma för bostäder och bostadskomplement, då de ar en
viktig del av Limhamns historia.
Aven om det inte ar möjligt att i detaljplanen styra upplåtelseformer för de bostäder
som ska byggas i området vili stadsområdesnamnden ändå undersqka vikten av att
det aven byggs hyresrätter i de nya områden som vaxer upp nara havet.

Genom att det ges goda förutsättningar för kollektixvtrafiknyttjande främjas en
ekologiskt hållbart utrreckling. Med anledning av detta viii stadsområdesnamnden
framhålla att det efterhand som utbyggnadsområdena vaxer är viktigt att ha en dialog
med Skånetrafiken angående koilektivtrafkutvecklingen.För det aktuella området
finns en ganska god avståndsmassig tillgänglighet om en ny hållplats laggs vid
silobyggnaderna, men en högre turtäthet är önskvärd framöver.

I centrala Limhamn finns ett stort utbud av offentlig- och kommersiell service som
kan nyttjas av de boende i det planerade området. Stadsområdesnamnden vill
framhålla vikten av att det fmns säkra vägar/övergångar för gång och cykeltrafikanter
att ta sig till Limhamns centrum.

Stadsbgnadskontorets kommentarr Bygandepågårfor tilyaliet i enizghet med dp 5099 och
eftersomplanområdet ar så stort/omfattar så många bostäder så visar det sig att det blir en
biandning av upplåteh~orminom området. Detta hvts att det inte ar möjizgt att säkerställa
n,bplåteh.formfor kommande bostäder inomplanområdet i en deta&lan.
Dialogpågår kontinuerizgt med Skånetr4ken angående koliektiutrajken i området, deh
gällande tilkängizghet och dehgailande tnrtathet. Skånetrajken ökade nylien turtätheten. I
takt med att det kommer blifer boende i området kommer underlagetfor busslinjkrna också
att öka.

I strategin "Hallbart resande i Lzmhamns hamnområde" behandlas aven hur denhsiska
stnrkturen ska utformasfor att stöga resor t i l l f f i ochpå ykel. I kapidet ''Gent, Qgt och
ginguanhgt samt 'Bilfrajkpå oskyddade trajkanters villkor" beskrivs konkreta åtgarder
for att skapa gdizga, gång- och ykelvanhga och trq2ksakra strák: in mot bland annat
Limhamns centm. Enjirstudzeefö en ombgnad av Limhamnsu@en/Ov@en är
jamtagen av GK I denjamtida om@gnaden avgatan kommer säkra passagerfor
oskyddade trajkanter att ordnas.
Va Syd meddelar följande i skrivelse daterad 2014-08-08
Text under Teknisk försörjning/dagvatten kan justeras:
Dagvattnet ska avledas i ledningar dar det inte ftnns behov av fördröjning och
områdets utformning inte bedöms generera föroreningar di 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
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
hamnbassängen.
Det fmns idag befintliga ledningar inom delar av planomridet. Ett nytt ledningsnät
kommer att byggas i samband med exploateringen av o d d e t .
Planbeskrivningen saknar beskrivning över psverkan på vattenkvalitet. Påverkan
bedöms bli ringa med tanke på den laga trafikbelastningen inom området, men bör
ändå tas upp i beskrivningen på samma satt på luftkvalitén.
Enligt nuvarande planförslag ligger den planerad byggnation över VA SYDSbefintliga
huvuddagvattenledning (dim. 1500) i planområdets nordvästra hörn. Ledningen
avleder dagvatten från stora delar av Limhamn och ar således av stor betydelse för
ITL\
SYD. Den planerade byggratten och ledningens lage måste därav diskuteras
vidare. Skulle det bli aktuellt med en ev. flytming av ledningen måste detta

förmodligen ske norr om den planerade byggnationen vilket medför att man dar gar
in i ett annat p l a n o d d e . Frågeställningen måste lösas i det vidare planarbetet

Stadsbygnadskontorets kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats avseende
p2verkanpå vattenkvalitet i enlighet med VASydsyttrande.
Planforslaget är ändrat. Bygqrattforeslås inte hngre ovan VAS m s
huvuddagvattenledning. Ytan är i nuvarandeplanforslag allmänplatsmark med
användningen KAJ;
Raddningstjansten Syd meddelar följande i skrivelse daterad 2014-09-02
Riskhänsyn
Det fmns en tidigare genomförd riskanalys som behandlar det aktuella planomrädet.
Den ar skriven av OSA AB år 2005 och har titeln "Riskhansyn i kv Cementen 13,
Limhamn/hialmö". Det finns även fler analyser genomförda i samband med att andra
planer tagits fram i angränsande omriden.
Rapporten från 2005 bortser från tvi faktorer som inverkar pä det aktuella
planområdet. Dessa faktorer ar kopplade till E.ons hantering av brandfarlig vatska
och E.ons hantering av brandfarlig gas. Vidare föresläs att en vall upprättas mot
planomrädet, något som inte föreslås i andra riskanalyser som behandlar andra tomter
som angransar till E.ons verksamhet på Cementen 14.
Eons hantering av brandfarlig vatska
1. På fastigheten Cementen 14 hanterar E.on bland annat 2 000 m' eldningsolja.
I riskanalysen hänvisas till föreskriften SAIFS 2000:2 men al- någon anledning
namns inte det skyddsavstånd om 50 meter mellan cistern och svårutrymda
lokaler som rekommenderas i det allmänna rädet, se figur. Följande lokaler
definieras som svärutrymda: Skola, sjukhus, daghem eller lokal avsedd att
inrymma publik, t.ex. hörsal, biograf, sporthall, kyrka eller teater. Om dessa
verksamheter ryms inom begreppet centtumverksamhet så bör det nämnas i
planbeskrivningen att de uppräknade verksamheterna ar olämpliga att placera
närmre cisternen an 50 meter. Räddningstjänsten Syd anser att avständet pä
50 kan raknas från den faktiska placeringen på cisternen och inte ifrän
fastighetsgrans dä det osannolikt att cisternen kommer att flyttas inom
fastigheten. Eventuellt kan en ny analys genomföras som kan visa på att
ax-ståndet om 50 meter kan underskridas med bibehållen sakerhetsnivå. Om
en sådan analys genomförs vill Raddningstjansten Syd påpeka vikten av att
dels ta reda på vart ett läckage skulle ta vägen (baserat på omrädets topografi)
samt att använda rimliga indata i beräkningarna (i den genomförda analysen
görs en del orimliga antaganden gällande pölens utbredning).

Eons hantering av brandfarlig gas
2. Pä fastigheten Cementen 14
hanteras utöver eldningsoljan aven cirka 500 liter brandfarlig gas. Ingen av de
genomförda riskutredningarna nämner de skyddsavständ som är kopplade till
den hanteringen. Enligt de allmänna räden till SAIFS 1998:7 ska ett avständ
pä 100 meter hållas till svärutrymda lokaler om inte en riskutredning kan visa
att samma säkerhet uppnäs genom andra ätgärder: I de genomförda

riskutredningarna anges att gasflaskorna hanteras inomhus och darmed anses
frågan vara utredd. 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 ar anläggningsskötare 2014-05-27).
Så länge det inte säkerställs att gasen ar avskild ifrån omgivningen i
brandteknisk klass E1 60 så ska 100 meter uppratthåilas meilan
fastighetsgransen och svårutrymda lokaler. Följande verksamheter klassas som
sviruqmda: skola, sjukhus, daghem eller lokal avsedd att inrymma publik,
t.ex. hörsal, biograf, sporthaii, kyrka eller teater. Då det är verksamheten som
hanterar risken som ska uppfylla aktuella föreskrifter kan E.on behöva vidta
åtgärder om avståndet om 100 meter inte efterlevs. 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 Ullåta några svåruuymda lokaler inom 100 meter från
fastighetsgränsen då det förekommer att gasflaskor flyttas runt inom en
anlaggning, något som inte är lika vanligt när det kommer till stora cisterner.
Vall
3. I riskanalysen från 2005 anges att en vall om 30 cm ska anlaggas mellan
Cementen 14 och planomradet, detta ar en åtgärd som inte fmns med som ett
krav i någon myndighetsföreskrift. Däremot ser Raddningstjansten Syd
positivt på anlaggandet av en vall då det minskar risken för att ett lackage av
eldningsolja skulle paverka det område som nu detaljplaneras. På upprättat
planförslag ser det ut som att valien enbart behöver anlaggas söder om
Cementen 14. Det är sannolikt att intentionen i riskanalysen som föreslår att
vallen anläggs är att aven gränsen väster om Cementen 14 förses med vall.
Gränsen öster om Cementen 14 ar placerad mer än 200 meter från cisternen
och borde därmed kunna utföras utan vall.
Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjning ska anordnas i omradet. Flödet i brandposterna ska
dimensioneras enligt VAY-norm P-83. Avståndet mellan brandpost och
uppställningsplats för släckbil får inte överstiga 75 meter. Uppstailningsplatsen får
vara placerad maximalt 50 meter från byggnadernas angreppspunkt (normalt entrén).
Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen ar säkerställd senast vid det
tekniska samrådet.
Insatstid - Planomridet finns inom normal insatstid, det viii saga under 10 minuter.
Räddningstjänstens tillgänglighet - Dessa frågor beskrivs val i planbeskrivningen.

Stads~gnadskontororetskommentar
1. Frågan kring hurpianförsiagetförhållersig till hantering au eldnzngsoJa inomfastigheten
Cementen 14, som inrymmerjämämeverket, harfönjdbgats iplanbeskrivningen I
planbeskrivningenf;amgår och2 hurpianförsiaget säkerställer ti1lräckll;gtskyddsavstånd
meiian ohecisterner och "svåmtymda lokaler':

2. I Tyréns PM ungaende o&cksrisker nämner man att E on har tiiiståndför hantering au
brandfarhg vara samtgas. Den uersion av utredningen som låg tillpndför

samrådshandiingen redogorde inteför om hanteringen au den brandfarlgagasen s k d e
kunna ha en inverkanpå det aktuellaplanfölslaget. Riskutredningen och plonbeskriviningen
har sedan dess rei,iderats så att det iydlgors att E 0N:s hantering avgas inte kan komma
uti ha en inverkanpå aktuelltplanförslag eller vice versa,/
3. I tidgare riskutredning bedömdes att det aven skulle anordnas en valLpå 30 cm som
skdeefanga upp ett eventuellt läckagepå o~ecistemema.Enligt Grins utredning angående
riskhany i detaj$lan 5302, daterad 2014-12-07, bedöms bej5ntlzgafirhållanden sett till
mark, placering lossningsanordningar och ohans egenskaperpå motsvarande saft som en vall
förhindra e t i eventuellt o)eutslapp aii qridasjör naraplanerade bostäder. Detta i
kombination med att befinthgplacering qp@ler eforderlga skyddsavstånd anses att
undantagfran ualli den sydöstra delen av kvarteret Cementen ar acceptabeltpå samma satt
som i den sydärtra delen av kvarteret. Undantagfiån vall bedöms inte påverka E.ON:s
verhamhet i och med att skyddravstånden sett till deras hantering av brandfarhg vara ugår
j å n de avstånd som aven anvantsför aii motiveraplacering av bygnuder inomplanområdet.
Region Skåne
2014-08-29

- Regionala tillväxtnamnden meddelar följande i skrivelse daterad

I den regionala utvecklingsstrategin har balansen på bostadsmarknaden stor vikt.
Målsättningen är att 6000 nya bostäder ska byggas per år och att det ska ske med
en allsidig sammansättning av upplåtelseformer, storlek och huspriser får att matcha
en M g befolkningstillväxt på 1 %. Det ar därför av vikt att alla kommuner tar sin
del av ansvaret och planerar far bostadsbyggande. Malmö stad arbetar aktivt och
medvetet med detta, vilket är positivt.
Region Skåne ser positivt på detaljplaneförslaget och dess intentioner då det ligger i
linje med strategierna får Det flerkärniga Skåne, däribland att aktivt arbeta med att
förtäta befintliga strukturer och utveckla funktionsintegrerade stadsdelar och
fungerande mötesplatser och målpunkter.

I utredningen Framtidens kollektivtrafik från 2008 redogör Malmö stad får
ambitionerna att successivt utveckla en spårburen kollektivtrafiklösning får
stadstrafiken. En utbyggnad av Limhamn och orterna söderut ger ett ökande
underlag för en tyngre kollektivtraf&satsning i detta stråk. Region Skåne anser
d i f ö r att detaljplanen med fördel kan kompletteras med ett resonemang kring
områdets framtida koiiektivtrafikförsörjning dar aven en sådan spårvagslösning
ingår.

Stadsbggnadskontoretskommentar Med ett ökat befolkningsunderlag så villMalmö stad
ocksågarna satsapå att utöka kollektivtrafiken somforsorJer denna del av Limhamn. Det
finns tankarpå attförbinda GLimhamn med centrala Malmö med spåmagpå längre sikt,
men av~ktenar då att spårvagen ska dras i en sträckning i Linnegatan då man har bedömt
aft man har har ett stam befolkningsunderlag. D ä m t viMMalmö stadgarnafortsaita ha
en dialg med Skanetrafiken i detfortsatta arbetet angående hur aktuelltp l a o m r å samt
omgivande område, kanfå en godförsövning med kollekitivtrajk ifiamtiden.

SAKÄGARE OCH OVRIGA
E.ON Varme meddelar följande i skrivelse daterad 2014-08-26
E.ON Värme är berörd av detaljplanen såsom ägare av till planområdet
angränsande fastighet med därpå belägen produktionsanläggning (LFC) för
fjärrvärme. Man har också ett antal ijäi-rvarmeledningar som angransar d
i
planormådet
LFC drivs i enlighet med gillande miljötillstånd beslutat 1996-07-11 och överskrider
inga gränsvärden vad avser b d e r och andra utsläpp i förhållande till omgivande
befintlig bebyggelse.
Vad gäller produktionsanläggningen (LFC) så måste detaljplanen utformas så att
det inte kan uppstå några inskränkningar i driften framöver. Anlaggningen ar av
stor betydelse för stadens fjäm.armeförsörjning framför allt såsom spetsanlaggning
vid hög förbrukning vid kalla vintrar, men E.ON TTarme vill betona att bolaget har
rätt enligt gällande miljötillstånd att köra anläggningen 4 000 timmar per år. Om
detta skulle bli aktuellt så blir buiierproblematiken betydligt större an vad som
presenterats i planhandlingarna.
En förutsättning för att bolaget ska kunna acceptera planförslaget ar att kostnader
för eventuella anpassningsåtgarder som kan bli aktuella att vidta på LFC till följd av
att bebyggelse uppförs enligt planförslaget inte drabbar bolaget. Av planhandlingen
måste man av denna anledning kunna utläsa att det ing2 i exploatörens ansvar att
utforma planförslagets bebyggelse så att gällande gränsvärden avseende buller och
andra utsl'app från LFC inte riskerar att överskridas samt att exploatören eller
annan part skall ersatta E.ON Värme för kostnader för eventuella
anpassningsåtgärder.
Bolaget vill poängtera att E.ON Varme har möjlighet att fritt disponera över LFC,
innebärande bland annat möjlighet att sälja, riva eller bygga om den i framtiden.
O m kommunen avser att göra LFC till ett minnesmärke så ska kommunen ocksa ta
alla kostnader som detta medför.
Produktionsanläggningen FFC) alstrar vissa ljud, främst vid drift, som kan
uppfattas som störande av boende och andra i närheten. Då hialmö Stad tog fram
detaljplanen för området Glasbruket (akt 12801<- DP4637) hänvisades till två
industribuilerutredningar, framtagna av akustikgruppen. I denna detaljplan gränsar
ijarmarmecentralen till ett industriområde och först darefter p i ca 250 meters
avstånd planerades bostäder. Man konstaterade då i planbeskrivningen att för viss
del av bostadsomraden skulle riktvärdena för externt industribuller vid planerade
bostäders fasader inte kunna hållas. Mot bakgrund av detta, undrar E.ON Värme
hur detaljplanen (Dp 5302) skall styra att de planerade n7a bostäderna pa betydligt
kortare avstånd fran tomtgränsen för Cementen 14 ges en sådan utformning att
gällande riktvärden kan hålias? I detaljplan med ärendenummer Dp 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.
E n 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
langs den västra fastighetsgränsen. E.ON TTarme menar att ett minsta avstånd om
25 meter hör gälla aven för planområdet söder och väster om Cementen 14
förutsatt att gällande rikmärden enligt resonemang ovan kan innehåiias vid denna

placering av bostäder. Den vail som sakerstalls iplankartan sträcker sig endast langs
södra fastighetsgransen. Risken bör vara lika stor på vastra sidan som på södra och
därför bör vail sakerstaiias iplankartan aven langs västra fastighetsgransen.

E.ON Varme viii att texten pä sidan 21 angäende vilka dagar per månad LFC körs
byts ut. Texten bör bytas ut tik Utöver provkörningar ar anläggningen ett normalår
i drift 5-10 dygn under perioden november tiil mars.
Samtliga kostnader för uppförande av vall i tomtgräns meilan Cementen 14 och
planomradet får baras av exploatören. Exploatörens kostnadsansvar enligt detta
stycke måste framgä av planhandlingarna (exempelvis under genomförandefragor).

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Planbeskrivningen ar koqletterad medföiande
skrivning: Detakhnen medger att man lyger y a bostäder i ett område som ar utsattför
externt indushibuller som vid vissa tilIfallen kan övershga Naturvårdsverkets riktlinjr. Om
byggnadstekniska åtgarder ar nödvändiga tillfö)d av detta år det exploatören som ska
bekosta de ågarder som kravsför att riktliyirna ska kanna "ppá,I/as.
Enbgt Qrins utredning angående riskhansyn i detaliplan 5302, daterad 2014-12-09,
beskrivs att E ONforvarar sin eldningso&a i en cistern om 2000 rn' placerad utomhus ca
30 meterfrån närmaste byggrattrattför bostäder inom aktuelltplanområde. Denna ska vara
föragd minst 12 meter @ån bgnader i icke-brännbart material eller 2 5 meterfrän
byggader i braunbart material. Det rekommenderade skyddsavståendet till bostäder ar 25
meter. I tidgan riskutredning bedhmdes att det aven skulle anordnas en vallpå 30 cm som
skullefånga upp ett ez~entnelltlackagepå oieisternema. Enbgt QTynns utredning angående
riskhanyn i detahhn 5302, daterad 2014-12-09, bedöms befintligaförhållandensett till
mark, placering lossningsanordningaroch oians egenskaperpå motsvarande satt som en vall
forhindra e i i eventuellt oJeutslpp att spridasför nara planerade bostäder. Detta i
kombination med att befintbgplacering upp&ler erforderliga skyddsavstånd anses att
undantagfin vall i den sydöstra delen av kvarteret Cementen ar accq%abeltpåsamma satt
som i den sydvasfra delen av kvarteret. Undantagfrän vall bedoms intepåverka E.ON:s
verksamhet i och med att skyddsavständen sett till deras hantering av brandfarlig vara utgår
fran de atistånd som aven anvantsfor att motiveraplacering av bggnader inomplanområdet.
Texten som beskriver antalet dagarper år somjamamecentralen år i dnji ar ett itat
hamtatfiån bullerutredningen som Akustikgmppengiorde 2005. Trots att nfredningen ar
g a d så har det intefunnits anledning attgöra en y ejhrsom den grundar sigpå samma
tillstånd som E on har idag sä s@an som anger antalet dagarper år som anlagningen ar i
dnji har ingen reell begdehe utanfinns mer med som enfingervisning om ung{arlig
användning. Texten ar reviderad iplanbeskrivningen.

E.ON Elnat meddelar följande i skrivelse daterad 2014-09-03
För att kunna försörja planområdet med el behövs en transformatorkapacitet
motsvarande tre natstationer. Tanken ar att placera tvä nya natstationer inom
planomrädet Byggratter for dessa båda natstationer är redovisat på plankartan. E n av
byggrättema ar placerad i den norra delen av planområdet, vid planerad parkering.
Den andra byggratten är placerad i den södra delen av planomridet, inom byggratt for
parkeringshus. Tanken ar vidare att planområdet aven ska försörjas från natstationer
som är placerade utanför planområdet E n befintlig nätstation söder om Ovagen,

väster om kvarteret Dragör, har tillräcklig disponibel kapacitet för att kunna försörja
den sydöstra delen av nu aktuellt planområde. En planerad natstation i den sydöstra
delen av detaljplan D p 5303, ett planområde norr om nu aktuell plan, ar tänkt att
försörja den nordöstra enklaven av nu aktuellt planområde. Området ar avsett för
förskola och bostäder. Det måste vara möjligt att bygga den planerade natstationen i
den sydöstra delen av Dp 5303 nar ovan nämnda förskola och bostäder behöver el.
O m det inte ar möjligt att bygga den planerade natstationen måste en natstation
istallet placeras där det ar möjligt att placera den. Om det ar osäkert nar de båda
berörda detaljplanerna D p 5302 och D p 5303 vinner laga kraft och b~ggnationen
inom respektive plan påbörjas föreslår vi att ytterligare en byggrätt för natstation
redovisas inom den nordöstra enklaven i nu aktuell plan. Om stadsbyggnadskontoret
bedömer att situationen ar osäker enligt ovan kan vi i så fall återkomma med en exakt
precisering av byggratten.
Den södra byggratten för natstation i parkeringshuset ar enligt vår mening en mindre
lämplig placering. Här gäiier samma problematik som for natstationen inom detaljplan
D p 5303. Det måste vara möjligt att bygga den planerade natstationen i
parkeringshuset nar kvarteren runt parkeringshuset behöver el. O m d et inte ar
möjligt att bygga den planerade natstationen måste en nätstation istället byggas där
det är möjligt. För att i det har fallet undvika alternativa placeringar föreslår vi att
denna byggratt flyttas till föreslagen parkering/plantering väster om parkeringshuset,
se bi fogad karta. Den föreslagna placeringen inne bar att vi k an placera ut
natstationen nar det behövs oberoende av andra byggherrars tidplaner.

Stadsbgnadskontonts kommentar Defa@hnen
nätstationer, i enighet med E.ON:s önskemå,!

reviderad ochföreeslar nu två lagenför

E.ON Gas meddelar följande i skrivelse daterad 2014-08-05
E.ON Gas bifogar en karta på dom gasledningar som fmns i närhet av planområdet.
(Kommentar: IGrtan är inte inlagd i planbeskrivningen eftersom dessa gasledningar
finns med i den grundkarta som plankartan är ritad på.) E.ON Gas har ambitionen att
i framtiden öka andelen biogas i gassystemet. Mot bakgmnd av detta bör det framga i
planhandlingarna att närheten d l vårt natur och biogasnat innebar att gas kan vara
ett mycket intressant energialternativ för framtida bebyggelse och verksamheter. För
information om anslutning av gas, kontakta gärna E.ON Gas marknadsenheten,

FOLJANDE HAR INGET ATT ERINRA MOT FORSLAGET

Teliasonera Skanova Access AB

2014-08-18

I övrigt har inga anmärkningsskrivelser fran kanda sakägare och övriga inkommit mot
förslaget.

D å detta är en stor och komplex detaljplan i vilken många revideringar gjorts sedan
samrådet sivd d l följd av de synpunkter som kommit in under planens samrådstid
som till följd av olika utredningar som gjorts ar det svårt att sammanfatta aiia
andnngar här. De ändringar som ar gjorda till följd av har redovisade yttranden
framgår av vidföljande kommentarer från stadsbyggnadskontoret.
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Särskilt yttrande:
Miljöpartiet de Gröna i Malmö
Ärende C6 Stadsbyggnadsnamnden 2013-02-21. Anmälan av
normalt planförfarande för detaljplan för Sydvästra delen av
kvarteret Cementen i Limhamn i Malmö (Dp5302)
Området ar en del av en större utbyggnad som i underlaget till den nya
översiktsplanen ar angiven som blandad stad. Kvarteren Glasbruket.
Cementen, Gjuteriet, Grasejen och Dragörkajen kommer tillsammans med
On att bilda en ny stadsdel med ca 8-10 000 boende, skola, förskolor, handel,
kontor och övrig setvice. Det ar viktigt att ha en helhetssyn på hela området
nar det finns så goda förutsättningar att styra stadsplaneringen i så många
detabplaner.
Detaliplanen utqår från ett planproqram från 2006 och Miliöpartiet vill belysa att
mycnet nar nani nar oet ga ler synen pa nilloarnet sedan oess nie m nst
svnen 06 v Ina trafiks aa som masre fa noast Dr or et en nå oar sta0 Narneten
tiil imh hamns centrum ger goda förutsättningar för cykling och aven
aroetsplaiserna i Vastra namnen ocn cenrr~migger nori r m gr cynelavstind
Meo en nara samarbete mea Snaneirafiken sa nan denna sraasde ~tformasså
att cykel och kollektivtrafik blir förstahandsvalet för många. Detta ar också den
basta metoden att undvika att Limhamnsvaaen och Kalkbrottsaatan blir
bullriga barriärer, vilket aren överhänganderisk om bilen uppfättas som det
naturliga fardmedlet i den nya stadsdelen.
Vi ar övertygade om att parkeringspolicyns strategier med samordnad
parkering, bilpooler, tydlig cykelprioritering och bra närhet till kollektivtrafiken
har goda förutsättningar att bidra till skapandet av en hållbar stadsdel.
Lucas Carlsson
och
Kami Petersen

miljöpartiet

I
gröna 'h:
-,'f&-"

FalkpartierL
Malmö

UUdmtw

Reservation

Stadsbyggnadsnamnden 2015-04-16
Ärende: 23
Angående: Detaljplan för sydvästra delen av kvarteret Cementen i Limhamn i Malmö (Dp
5302)
Kvarteret Cementen och hela Limhamns hamnlage är ett spännande område som vaxer fram i
Limhamn. Från den borgerliga gruppen ser vi dock med oro på de bristfalliga trafiklösningar
som laggs fram för området.
Trafikflödet i området är redan ansträngt under rusningstid. Om man då lägger till 4000
bostäder så slår man in på en linje som sannolikt slutar i stor fmstration för de boende.
Sannolikt kommer det aven betyda stor frustration för de som använder stråket som utgörs av
Limhamnsvagen - Kalkbrottsgatan - Annetorpsvagen.

I de planer som diskuterats finns det ingen indikation på att man ens ar villig att titta på små
förbättringar som till exempel bussfickor. Samtidigt för man fram möjligheten att smalna av
Limhamnsvagen och Ovagen vilket skulle göra det ännu svårare för bilar att passera bussar
som stannar vid hållplatser. Köbildningen vid sådana situationer ar stor idag och kommer
sannolikt bli väsentligt mycket värre med de föreslagna åtgärderna.
I samrådsredogörelsen belyser Miljönamnden, Förskoleförvaltningen och VA Syd
trafikrelaterade problem som kan uppkomma med föreslagen plan, men synpunkterna verkar
inte tas på tillräckligt allvar. Moderaterna, Folkpartiet och SPI i stadsområdesnämnd väster tar
i sin reservation också upp orosmoln nar det galler parkering och tillgång till lokaltrafik för
området.
Med ovanstående i tankarna yrkade den borgerliga gruppen på återremiss med uppdrag till
stadsbyggnadskontoret att skapa en realistisk trafiklösning för området.

Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Simon Chrisander (FP)

Tornas Petersson (M)
2:e vice ordförande

Anders Lunderquist (M)

Evelina Mattsson (M)

ilarko Simic (M)

Med instämmande m:

Lars Hellström (FP)

Sarskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden201504-16
Ärende: Detaljplan för sydvästra delen av kvarteret Cementen i Limhamn i Malmö.
Dnr: SEN 2014-198
I ärendet medföljer en skrivelse för hållbart resande som vi Sverigedemokrater ställer oss
frågande till. Vi ar övertygade om att i denna del av Malmö kommer en stor andel vara bilburna,
samtidigt vill man smalna av Limhamnsvagen, bredda cykelbanor och satsa på kollektivtrafik som
i detta fallet stoppar upp det trafik flyt som behövs för att det inte under delar av dygnet ska stå
helt still nar en buss stannar för att slappa av och på. Samtidigt kan vi se att prioriteringar sker på
områden som ar i minoritet. Vi menar att om det ar ett jämt flöde av trafik på vägen och det
samtidigt kommer en cykel var femte minut på en cykelbana så behöver man inte en cykelväg på
båda sidor avvägen. Om man däremot har ett förakt mot biltrafiken så kan man göra det svårare
att ta sig fram, höja p-avgiften, införa vagtullar och bygga bostäder utan parkeringsmöjligheter.
Vi kan i dag se att detta ar ett system som håller på a t t implementeras i staden. E t t system som vi
Sverigedemokrater inte ställer oss bakom. I övrigt tycker vi att det ar en bra detaljplan som
kommer att vara ett bra tillskott för Malmö.

Anders Olin (SD)

med instämmande av Tonni Andersson (SD)

J U N I 2015
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INLEDNING
OVERSIKT LIMHAMNS LAGE

KAPITEL 1
ALLMAN PLATSMARK

1.1 TORGET
1.2 BASSANGPARKEN
1.3 KAJSTRAKET
1.4 NATUROMRADETINASET

KAPITEL 2
KVARTERSMARK
2 1 SOCKELVANING

2 2 FORGARDSMARK
2.3 BYGGNADSDELAR BALKONGERIBURSPRAK/TAK
2.4 KLVARTERSBEBYGGELSEN
2 5 KAJKVARTEREN
26SLOOMBYGGNADER

2.7 MULTIKVARTERET
2.7 BRYGGHUSET
2 8 SKOLKVARTERET

KAPITEL 3
PRINCIPER O C H BESTAMMELSER PER KVARTER
KVARTER B
KVARTER G
KVARTER H
KVARTER l
KVARTER J
K'!ARTER

K

KVARTER L
KVARTER M
KVARTER O
KVARTER P

KAPITEL 4

KAPITEL 5
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BAKGRUND
Gestaltningcpragrammet för Limhamns Läge har tagits
fram av Malma Stad, White Arkitekter och NCC. Det
ska fungera sam ett komplement och stöd till den detaqplan (Detabplan för sydvästra deleo a v kv Cementen; D P 5302) som har arbetats fram av samma grupp

och som antagits av Stadsbyggnadsnämnden i Malmö
juni 2015.
Gestaltningsprogrammet för DP 5302 har föregåtts av
ett tidigare gestaltningsprogram för den ntilliggande
delen av Limhamns Läge som omfattades av DP 5099.
Detta program hänvsar i delar tillbaka till de ställningstageanden som gjordes i Gestaltningsprogram
i m h a m n s Läge utgdva 1 201 1-06-1 7.

SYFTE
Gestaltningsprogrammet ska fungera som ett verktyg
för bade kommun, byggherrar och projektörer och vara
vägledande under projektenng. byggiovshantering och
genamförandeprocess.

Dess huvudsakliga syfte ar att skapa en gemensam
målbid för alla inblandade under arbetet med utbyggnaden av Limhamns Läge. Syftet är inte att vara styrande i detaber utan att skapa en generell helhetsbild
och därigenom säkerstälia önskad kvalitet och karaktär.

Bildmaterialet får ses som inspirerande referensbilder
sam tillsammans med bidtexter kan tjäna som hläip när
det gäller t ex materialval och skala.
Ett av kapitlen i gestaltningsprogrammet (kapitel 3)
innehåller styrande text vad gäller balkonger och burspråk mot allmän plats.

BALKONGBESTAMMELSER ENLIGT DP
Enligt planbestämrnelce på plankartan får balkonger
och bursprak fnnas mot allmän plats med det djup och
omfattning som anges i D P 5302 Gestaitningsprogram
Limhamns Läge.
Den text i gestaltningsprogrammet som hör ihop med
denna bestämmelse och som anger vad som ska gälla
för kvarterens olika fasader finns markerad vid den
sektion som illustrerar varje enskilt fall:

...........-.---.-...

I Planbestämmelse*

Denna markerade text ska därmed betraktas sam en
del av lanb bestämmelserna 0.5
. . lank art an I detali~lanen
Detaiiplan för sydvästra delen a v kv Cementen; D P
5302.

Limhamns Läge. Iurlrationen i s a r hur Lmharnns L q e i galu- och k v a i t e o s l r ~ k t ukopplar
i
Ii11 den befintliga strukturen I Lmharnn
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St I o h a n n e s p l a n av W h i t e Arkitekter. Ett elegant pol" ar belong som underlag for en mSngf.ild ar akit*teter
FOTO Hanns l o o r t e n
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Stadsdelstorget
LEDORD
Betong
Industriminnen
Trädkantat

Stadsdelstarget ska vara ett strikt torg med ett tydligt golv
som utgör ett signum för platsen. Med inspiration fian cementens hlstoria i omradet ska torgets golv huvudsakligen

vara av betong.
Torget ska vara trädomgärdat och fungera som en öppen
och naturlig mötesplats I omradet. Silorna som star längs
torgets södra s d a kommer att vara identitetsskapande för
platsen och starkt piverka upplevelsen av torget. Torgets
gectaitnng ska vara inspirerad av ornradets industrihistoria och kan gärna f$ innehalla sparade objekt fran
cementindustrin.
Förutom träd och annan vegetation ska det finnas sittplatser och utrymme för eventuell torghandei och uteserveringar. Informella sittmöjiigheter p& torget kan gärna vara av
betong eller ha inslag av betong.

BILDFORKLARINGAR
7 Stttvtttvtr cch Iiuslnrtallati&ner M m .er marvarde 6 i olaben
2. TO,&
S L ~
toi ma& oika-ar<.<itetci. ~ c brr
t en samNngsD.n*t i omrhact med Lirim ocn ooiage.
3. KODPIngcn till ccmenn Ilieidn ngen fb! garna btersosgias mate! alval tar t ax slhllor
4 uch 5 El< vdchen goiv r i betong. s o n s l r p a r ilrymme for m m i n g l a a a < a * t i i t e r DS torgat

nger era

~ i b e r s b o i g .~ ~ i r a n g p vaxtlighel
u ~ k ~ ~forstarker
~
upple'elsen av det iattennara jaget
FOTO White airniteuter
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Bassangparken
LEDORD
Vattennära
Nedsänkt
Unicitet

KARAKTAR
Parken kommer att vara en viktig plats Iängc kajstraket.
Placeringen v d den tidigare hamnbassängenldockan ska
avspeglas i dess utformning och materialval och parken
ska vara nedsänkt i färh5llande till det intilliggande torget.
I m i k e n skaoas en vindskvddad miliö som lockar
till vistelse och samtidigt skapas en trappning med
sittmöjligheter i ett soligt läge med utsikt över vattnet.

Utformningen och växtvalet ska ta fasta p i det
havsnära läget med intressanta växter, hade mindre
träd. prydnadsgräs och perenner. Parken kan f5 mindre
sandytor, tiädäck och okonventionella sitt- och viloplatser
som förstärker den vattennära känslan.

BILDFORKLARINGAR
1 och
2 och
utsikt
5 och

3. Bair=ngparken far inslag av oandytor och växtlighet som ger koppling till strand och vatten.
4. Den nedsänkta parken möter torget genom en trappa som tar upp höidskillnaden och skapar sittmöjligheter i västerläge med
över vattnet.
6 . Exempel p6 växtlighet som kan finnas i Barsängparken.

Hasle havsbad ar White Arkitekter. Ett bri-jgitrik r n g r med Brrsangparken ger narkontait med +atinet
FOTO Signe Find Larsen
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Kajen
LEDORD
Rumslig variation
Bryggor
Industriarvet

KARAKTAR
Kajstraket binder samman promenadstraket längs
med vattnet fran Glasbruksomradet till Övagen och
Dragörkajen. Utformningen av kajstraket ska ta fasta
pa omgivande kajers uttryck, men även tillföra en egen
karaktär genom en variation i bredd, där olika vida rum
skapas mellan husfasad och hav.
Kajen ska utformas med ett genornghende golv i ett
enkelt rutsystem likt klassiska kajmiqöer, med nslag av
platsgjuten betong. Incpration tiil kajens gestaltning far
gärna hämtas fran platsens industriella arv.
Platsbiidningar ska rymma bänkar och andra sittpiatser
omgivna av perennplanteringar med växter som trvs i det
havsnära läget.
Ett bryggstrak kopplar samman kajstraket och naturomradet p i Näset. Bryggan ska ha en enkel utformning i trä.
Den grundiäggande avsikten är att vattenrummet ska vara
som en öppen targyta för olika fritdsaktviteter kopplade
tiil vatten.

I O C ?~ K. en r r a na en dasr $61 gal, meo r.xmonrxer
3 ocn 4 Bryggrtzirn i tra s*ar>ar en narmarc fe si on ' iannef
5 ocn 6 Plalso Idn ngar ger L l n m m c 'or r flmo gnetet ocn for Dlanter ngsflor med raxler r o m !al d m na.snara jaget

Sibbaip. Oieltrad är t i ? a och karaktarrfulla t n d som k l a i l i utsatta lochallanden k t de i Limhamns Lage
FOTO White Arkitekter

ALLMAN PLATSMARK

LEDORD
Grönska
Träddungar
Ej tillrättalagt

KARAKTAR
Naturomridet eller Näset binder samman Limhamns
Läge med O n och är ett grönskande nac, som är mer vilt
än anlagt till karaktären. Träddungar av oxel eller annan
trädart som 1.9 det havsnära och klimatmäccigt utsatta
läget ger Näset en tydlig naturprägel.
Ett piomenadstrak ska finnas som en naturlig fortsättning
p i kajstriket och forbinda Limhamns hamnomrade med
On. Promenadstraket far gärna kontrastera mot den
naturlika vaxtligheten genom en strikt utformning.
Till cklllnad fian kajkanten p i kajstrhket möter inte Näset
vattnet med en hardgjord kajkant utan med en glacis.

ove?ordna?
r
rlg gronsrin
1 ocn 4 h a i e r oirglrr d en i c l e t Ilvarta aga gronrrs med en u Id r a r a k l a r Stra* orn ~ t i ~ l a t r e
2 och 5 woxe! meilan *anen ocn land ar inle en ra.ranr ulan r r c i mco cn m..k. uicrying
3 Oxclliaae! a i I d g! mot olAsL, i "L! gur oen lamol g for r l t .tsdit .ge rom haret

Ostindiefararen av White Arkitekter. Omsargrtuil det;illeiing och bearbetning a. entréer skapar kvaliteter for bad^ boende och iaiblparrernnde.
FOTO Anders Sune Berg

Sockelvåning
LEDORD
Variation
Bearbetning

GENERELLT
En varierad och bearbetad sockelvining bidrar till ett
intressant gaturum. En medveten arkitektonisk gestaltning av bottenvaningen ska därför ske och redovisas i
bygglovsskedet. Aven förgardsmarken är viktg för helhetsupplevelsen av byggnadernas sackelvaning (se kapitel
2.2).
Detabplanen medger förutom bostäder som användning,
även centrumfunkt~onerför heia detaljplaneomradet. Detta
innebär att lokaler för olika typer av verksamhet kan bidra
till att ge mer ievande och stadsmässiga gaturum. Biytor
sasom eventuella gemensamhetslokaler och tvättstugor
kan med fördel placeras i markpian mot gata och p& sa
sätt bidra positvt till gaturummen.
Gestaltningen av sockelvaningen bör ta hänsyn till gatans
karaktär och den gatuhierarki som rader inom omradet (se
kapitel 4). Aven om inga lokaler finns i husets cockelvaning, kan den ända f3 avvikande drag i sin gestaltnng,
t ex vad gäller fönsterstorlekar eller fasadmateiial, särskilt
mot större gator.

Bostadsentr4er görs i huvudsak genomgaende mellan
gata och gard och markeras tydligt i fasad. En tydlig
visuell koppling mellan gata och gard är en extra kvalitet.
Entreerna ska utformas inbjudande, generösa och tydliga.
Omsorg om detaljer ska visas.

För att överbrygga nivaskillnader mellan gata och gard bör,
för god användbarhet. i huvudsak genomgaende hissar
användas, men invändiga kortare ramper kan användas där
det är lämpligt.
Skyltning till entreer bör utformas med en grafiskt
sammanhallen. övergripande gestaltnngside för varje
byggnadsenhet.

GARAGENEDFARTER
Tillfart t l l garage sker genom huvudbyggnad. Garageportarna bör i likhet med resten av cockelv&ningen behandlas
och gestaltas med omsorg.

1. och 2. Generära öppningar vid entreer ger intressanta inblickar in i husen och välkomnande och trygga entrésituationer.
3. Entieer ä r generellt genomgiende meiian gata och gdid. En visuell koppling in mot gdiden bidrar till e n intressantare gaturum
4. Entréerna bör vara väl belysta och skapa en yta pb mark, vägg och tak som är uliplyst och välkomnande.
5. ~
~
~
i
k
~kulör~i sacl<eluaninsen
d
~
kan bidra till
vaiierst -turum.
6 . Garagenedfarter ska inrymmas i huvudbyggnad och bör vara väl gestaltade för au smälts in i den övriga soskolviningen

Brumleby, Köpenhamn au Michael Gottlieb Bindesbel1 och Vilhelm Klein. F o ~ i r d s m a i kkan anvandar for att skapr en m p k orergAny mellan det p r n ~ t aoch det offentliga
FOTO White arkitekter

AFK

Förgårdsmark
LEDORD
Variation
Bearbetning

GENERELLT
En del av gamla Limhamns karaktar är sma trädgardar
som vetter mot galan och som skapar ett informellt och
personligt präglat gaturum. Förgardsmarken I Limhamns
Läge är tänkt att bygga vidare pa detta karaktarsdrag.
Förgardsmarken i omradet är generellt mellan 0,5 och

2 meter bred och bör ges ett varierat uttryck inom varje

De större gatornas förgardsmark ska inte privatiseras med
lägenheternas markterrasser, utan bör vara hardgjorda
eller ha en lag plantering. De mindre gatornas förgardsmark kan särna delvis användas till markterrasser for
lägenheter i soliga lagen, dock bör utformningen av dem
och kanterna mot den allmänna platsmarken vara tydliga
och gestaltade med omsorg.

kvarter.
Avsikten är att förgardsmarken kan rymma mer än ett
innehall och p a s & satt hjälpa till att förmedla övergangen
mellan det offentliga och det privata; fran en funktion som
riktar sig ut mot gatan till nagot som tillhör den enskilda
lägenheten.
Förgardsmarken inordnar sig I den gatuhierarki som
finns n o m omradet och den ska ges olika karakäi och
gestaltning beroende pa vilka gator den ligger vid. P i
sa sätt kan den bidra till en rikare upplevelse av de olika
gaturummen.

Förgardsmahen kan även användas för t ex cykelangöring
och sittytor mot fasad.

BILDFORKLARINGAR
i.Även en smal föigAidsmark kan bidra med grönska till gaturummet, vilket ger gatan en informell karaktär
2. Föra&rd~mackensvariation inom Limhamns Läme hämtar sin inroiration i mamla Limhamns informella oatutiridolrdar
3. Ftirgarormarken nom owrdoel ar l a n d a n i gynnsamma lagen r.nna rymma ! ex ~ l e r e w e i n g a r .
4. Dal 1019ArdSmarken d l I l e oieasie r a 0 oen aren m o o e i a r mea I er crrelparkci.ng
5. M J I ~ ?
ger en !,o g! =,r .l n o ! gal-r-mmcl ram! a g! bom 'r*ririsregrn formedlar arergangen me lan ael oriiala ocn oet
6 Granskande och blommande planteringsytar och mindre uteplatser ger ett mjukt mote mellan gata och hus
~

~

-

~~

onen, p s .

Koggens Gränd ar White Arkitekter. Bakanginkladnad au traprnei ger .arme och ;ttergaie en dimenson Al fasadens giansnitt mellan del orrata och det offentliga iumrnel.

FOTO Peter Bilnch
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LEDORD
Helhetsintryck
Detaljering

BALKONGER
Balkonger mot allmän platsmark utföres grunda. "dragna
eller utskjutande beroende pa Iäge. I kaptel 3 "Principer
och bestämmelser"anges de balkongbestämmelcer som
enligt detaljplanen gäller för respektive gata och kvarter.

Balkongfronter och räcken ska i sin gestaltning samverka
med husets fasad.

Mot huvudgator bör balkonger vara grunda eller
indragna. men djupa baikongei kan användas med en
bia gestaltning. där heihetsintiycket särskiit beaktas. Mot
mindre gator kan balkonger bli utskjutande beroende pa
Iäge.

Limhamns Läge är utsatt vad gäller vindar fran havet.
Balkongernas möjiighet att nyttjas även när det rader
starka vindar bör beaktas vid gestaltning. När inglasade
balkonger förekommer är det viktigt att de inordnas
rumsligt i arkitekturens huvudvolymer. Möjlig inglasning
prövas i bygglovsskedet.

INGLASNING

Mot gardar ges möjlighet tili ett friare förh&llningccätt vad
gäller utformning och placering av balkonger. En balkong
mat gard ger goda kvaliteter för lägenheten och bidrar till
en uppleveserik gardsmiljö.
Planbestämmelserna ger i viss omfattning möjlighet till
loftgangar in mot gardar. Dessa bör vid gestaltning visas
samma omsorg som balkonger i övrigt.
Kvarterens samlade karaktär bör beaktas vid gectaitn~ngen av balkonger mot gard. Kalkvarterens balkonger är en
tydlig del av upplevelsen av de omgivande gaturummen.
medan kvartersbebyggelsens gardar är skyddade fran
gatan. Dessa olika situationer ger ocksa olika forutsättningai för balkongerna mot garden, t ex vad gäller vind och
sol.

BURSPRAK
Bursprak ska i förekommande fall utformas ca att de blir
ett positivt inslag I g a t u eller gardsrummet inom omradet.

Detaljplanen medger i vissa iägen att takvaning far
byggas inom egenskapsgräns med upp till 40% av
takytan. Ambitionen ar att inom amradet skapa ett varierat
taklandskap med en mangfald av takformer.
Takavslut och takfotsdetaijer bör visas stor omsorg vid
gestaltningen.

BILDFORKLARINGAR
1. Balkongräcke i samma material som fasaden i övrigt ger diskrets balkonger rom till$ammans med övriga fasaden ger en skulptural
helhetrveiksn.
7 Om D< *ongen xomo neras med e~ o.irpibr r a n det o dra meo r .iaskloa i en na-man waordei
3 Elcmoe 04 nglaon ng som ar ,.mr igx noronaa ndrexr n.r.a,ulim
4 Inaraqna ba honger ger odoe u nd ocn nr(nsa*>od och ar e h mesiarde for a e boende
5. Utskjutande balkonger med väl gestaltade räcken och markerade balkangplattor
6.1 vissa lägen kan det vara lämpligt med större gestaltningsgrepp med balkongen i fokus.

,

Koggens gränd .ii White Arkitekter. I qjnnsammr lagen kan bukanger b till ett helhetrnrepp for fasaden, dar hret p i baiianqen ger Iv at gaturummel.
FOTO Peter Brinch

Kvartersbebyggelsen
LEDORD
Variation
Bearbetning
Skala

MATERIAL
Kvarlersbebyggeisen är en fortsättning p& det delmotiv
för bebyggelsen i Limhamns Lage som inleddes i etapp
1 med kvarter C-F l etapp 2 är kvartersbebyggelsen
..
.
mellan fem och sex vaningar hög och skapar tydligt
definierade bastadskvarter
~

~~

Detaljplanen föreskriver att inom varje kvarter ska
finnas en avläsbar variation. Variationen kan best& av
shväl en mjukare variation av detallering och fönsterformat, men även av tydligare gestaltningsmässiga grepp
och volymgestaltning eller t ex material- och kulörbyte.
Kvarterens olika fasader vetter mat olika typer av gator,
vilket med fördel kan användas som utghngspunkt för
variationen inom ett kvarter.

Större ciatar
Material med tyngd, sasam tegel, sten, puts efterstravas.

Mindre qator
Större valfrihet vad gäller material, men tyngdpunkt p&
tegel, puts eller stenmateiial.
Fasad mot o i r d
Fasaden mot garden kan gärna kontrastera mol
gatufasaden, med t ex lättare material, shsom trä och
glas. Möjligheter till grönska p& fasader bor ocksa
beaktas

I 2 . 4 ocn 6. rogel. rii.~a.sten e.ler I ex oewwxao oetong ger fyngo I I r,emcrenr ynie.
3. B ~ a i ~ e nt gn a * lege faraaer qsnom r r i rel cfm.in ng r a n oiaia t ,len .ar at on nom rcsoen ,c ~ l a n r r
5. ocn 7. no! gbtoarna l a n w r n a anare malet al o b ~ m
I extra anrandas rom taraomaiei al.

Courward H O Y S ~d S
i Alison B~OOUBI aichitectn. Knikuarteien piaglas ar variation I skala: hoga hur omgardar en inre smhskag grandml~o.
FOTO Paul Riddle
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Kajkvarteren
LEDORD
Volymsammansättning
Sammanhållen gestaltning
Materialitet

MATERIAL
Kajhusen kontrasterar till den omgivande kvartersbebyggelsen genom att husen varierar stort i vaningsantal inom
varje kvarter. Kvarteren delas av med gränder där husen är

2-3 vaningar, medan de mot de större gaturummen, torget
och kajen är mellan fem och nio vaningar.
Den variation som den volymmässiga gestaltningen av
kvarteren ger, gör att den yttre gestaltningen av fasad;
material. kulörer, balkonger mm, bar vara sammanhallen
och ge varje kvarter en tydlig identitet.
Vid gestaltningen av husens fasader. bör husens skala
beaktas och ett sammanhailet skulpturalt uttryck efteisträvas.

Bottenvaningar mot omgivande torg och kaj bör aktiveras
och utformas p& ett varierat och intressant sätt.
Kalhusens gardsfasader blir lika synliga som gatufasadeina och det är viktigt att husen gestaltas som tydliga
volymer. Detta gör att kajhusen skilpr sig fran kvartersbebyggelsen, som far en tydlig gatusida som med fördel
kan skilja sig stort fran gardsfasaden. Kajhusen bör i
första hand ha likvärdig fasadgestaltning av caväl gatusam gardssida.

BILDFORKLARINGAR
1-3 och 5. Ksikvsiteren karakiärireiar sv en variation i skala r o m binds samman genom ett rammanhiltetfasaduttryc* och materialval.
en ~ammanhillef,wdilgt och 5kulpturait uttryck.
6 . Kvarterens inre bjuder PA en smbokalig och vindskyddad miljö omgiven av de högre gathusen.
4. ~ x e m p ep
l i en farad med

Cementen, Limhamn. Nigra ar de belintiga utlastninqsrlorna tran cementindustrn far nytt innehbil
FOTO White Arkitekter
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Bostadssilor
LEDORD
Framhäva silons särart/den runda formen
Balkonggestaitning
Belysning

KARAKTAR OCH MATERIAL
Tre av de befintliga cementutlastningssilarna byggs om
till bostäder. De kommer att synas vida omkring och det
är därför viktigt att beakta hur sloina upplevs p i avstand,
även kvällstid.
De ombyggda silorna far, i och med att de byggs om och
isoieras, en ny fasadyta t ex i puts. Karaktären p& ytan
ska minna om betong och bör hallas i en vit-beige-ljusgr&
nyans.
Tillägg tII volymen, sisom balkonger, ska underordna
sig silornas runda form. Det är viktlgt att de tre silorna
tillsammans, aven efter ombyggnaden, ger den tydliga
massverkan som de gör idag och att den samlade
gestaltningen uppievs som sammanh&llen.

ar d& gestaltningen av balkonger och
räcken. Balkongers undersida kommer bli en viktig
del av helhetsupplevelsen när man rör sig runt silorna.
Balkongräckena kommer bli fasadens yttersta lager och
upplevelsen av dem kommer tydligt att paverka helhets up^
Av särskild vikt

lev els en.

För att kunna bygga om silorna. maste hänsyn tas till de
byggnadstekniska förutsättningar som stiorna har idag.
Detta betyder att det sannolikt inte g6.r att göra stora
öppningar i bottenvaningen. Därför är det viktigt att
de öppningar som görs vid entrbn tydligt tas om hand
gestaltningsmässigt och att entrbn blir välkomnande och
inbjudande.
Av stor vfkt är även belysningen av silorna. En
belysningsstrategi för hur silarna kan bidra positivt till sin
omgivning även kvällstid ska redovisas i bygglovsckedet.
Tekniska iösnngar ska inordnas. sa att de ej paverkar
silornas fasaduttryck.

s orms ioi,mer Del dr .d gl an ta nano om oa *ongonar massrerran ocnatt
l 28611<0n9e#11 D O I ~ ~ O ~ 01,
~ M en tya igl l agg I
o c a m a h oa r o n g o n a r Lnaerrtoor o. r en stor oel av .pmeve ren a r bortadrr oina 03 narr hal
1 Eftersom de! dr ~ o n r l i & * l <r.6rlan
t
skaria en o m e n roc6eivin ng, oor oelysnngena, r lons mote med marrc* t a r om nano ocn oi e!t
"l,FLL,"t 1 Ilagg I II d0DIC.C $C* A . b lornd L,d I t 0.
4. Fasadytan ska ge känslan av tjur betong.
5. De tre silor r o m blir bostäder.

Minisilor och siloplats
LEDORD
Framhäva silons särait/den runda farmen
Offentlig konst
Belysning

KARAKTAR OCH MATERIAL
De silar som bevaras, men tas ner i höjd, har använts för
utlastning av cement till jarnväg. Järnvägssparen finns
inte iAngre kvar, men öppningarna melian silorna finns
bevarade och efter ombyggnad ska det fortsatt vara
möjligt att f5 siktlinjen genom silorna.
Gestaltningen av ombyggnaden ska fokusera p & att
bevara slornas enkelhet och tydlighet utan pabyggnader.
Minisilorna star nära bostadssilorna och vid gestaltningen
bör beaktas att de kommer betraktas fran ovan. Takavslut
ska vara ett enkelt takkron med sarg, utan takutsprang.

En av silorna rivs helt och kommer endast att finnas kvar
som en olatsbildninq.
- Avtrycket
. av silon ska tas om hand
i en gestaltning och möjlig konstnärlig utsmycknng av
platsen.

BILDFORKLARINGAR
1-2. och 4.5. Exempel p i industriella mlliöer och sriiromraden, som omvandlats tlll attraktiva nlatser där det industriella arvet varit en
utgsngrpunkt för gertaitningen.
3. S110 som omvandlats till en ljus- och konitlnrtallation.
6. silden visar närheten mellan de blivande bostadrsiloina och minisilarna. Oriliningen i silon till vänster användes för de tag som körde in
för utlastning sv cement.

Parkeringshus Sahlgrenska
FOTO Hans Wietling
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White arkitekter. Mutikvarteret irmmer t j n plan parkering. som p i ett estetiskt tilltsl~ndesalt ska integreras I en biggnad med flera olika funktione,

Multikvarteret
LEDORD
Mariga entréer
Bearbetning
Bryta ner skalan

KARAKTAR

SOCKELVANING

Multikvarteret rymmer möjlighet till en mängd olika
funktioner; bostäder, kontor, parkering, handel och
förskola. Kvarterets fasader ska ge uttryck för de olika
funktionerna, vilket i sig kommer att skapa en naturlig
variation.

Planen ger möjlighet till utatriktade mindre centrumfunktioner i bottenvaningen pa multikvarteret, men även en
större matbutik.

Multikvarteret bör gestaltas med en intention att bryta ner
dess skala och att ge iiv till fasaderna. T ex bör parkeringsplanens fasader skalmässigt anpassas eiter
t ex bostadshusen, där vaningsplan tydligt kan avläsas.

FORSKOLAN
P& taket ger planen förutsättning för en förskola. som ska
ha en inspirerande, varierad, skyddad och ordentligt grön
gard som ska anläggas p& takblälkiaget.

Vid gestaltningen av bottenvaningens handelsytor ska
öppenhet och insyn prioriteras.
I Bvrigt bör eftersträvas att battenvaningen aktiveras med
mariga enti8er och att trapphus till parkeringsvaningarna
om möjligt läggs med trappa I fasad för att pa sa sätt lata
den vertikala kommunikationen aktivera fasaden.

BILDFORKLARINGAR
1 och 6. Exempel p6 parkeringshus med variation och uttrycksfull bearbetning avfasad.
2. Multikvarteret rymmer flera olika funMloncr vilket ska f6 uttryck i faradgeifaltningen.
3-5. och 7 Pd taket ska förskolans utemiliö vara en variationriik och gidn miljö, som ger en mdngfald av upplevelser för barnen.

Nafuiurn Kosterhavet ar White Arkitekter. Tydliga dra- fibn flrkeleqeti traditionella arkitektur karaktanserar byggnaden
FOTO hke €:son Lindman

KVARTERSMARK

@

Brygghuset
LEDORD
Marint
Fiskeläge
Industriellt
Smaskaligt
Gavelmotiv

KARAKTAR
Brygghuset tar hand om mötet mellan kajstrak, park och
silomiijö och &r en lägre byggnad i 1,5 plan som formas
kring en innergard.
Tanken är att brygghuset ska ha en informell karaktär
och vara öppen, "bjudande och erbjuda skyddade
uppehAllsplatser. Med sin smaskalighet ska det tydligt
underordna sig de höga silorna.
Byggnaden ska kunna innehalla verksamheter som
restauranger, cafeer eller mindre butiker och p& sa sätt
bidra till att skapa en levande kajmilja Aret om.
Gestaltningen av brygghuset kan med fördel härledas till
havsnära och inductrella miljöer med tydliga gavemotiv.

MATERIAL
Fasadmatenai ska vara trä eller pl&t

BILDFORKLARINGAR
1-3. och 5-6. Exempel p i gavelmativ r o m ger byggnaden bAde marin-industriell karabär och e n lekfullt uttryck.
4. En inre gdrd kan bldra med en vindskyddad plats I ett i övrigt bldiigt och utsatt läge.

a ok stallet, Limhamn. Det gamla lokstrilet besaras och blir en integrerad del ar skal- och frlidrueikssrnheteni Limhamns Lage.
FOTO White arkitekter

Skolkvarteret
LEDORD
Industri
Kontraster

Skalkvarteret ligger strategiskt beläget i Limhamns Läge.
Det blir porten in till omradet fran staden och Limhamnsvägen och en viktig koppling mellan det gamla och nya
Limhamn. da det kommer att betjäna bada omradena.
De nya byggnaderna ska vara praf~lskapandeoch värdiga
samt vara representativa för sin verksamhet. Byggnaderna kan gärna gestaltas med inspiration fran äldre tiders
industribyggnader Huvudvolymen kan med fördel byggas
p& med byggnadsdelar som far avvika vad gäller volym,
matertal och kulör, vilket bidrar till den öveigrpande variationen inom kvarteren.
Inom kvarteret ligger det befintliga lokstallet som integreras i skolverksamheten. Lokstallet har i detaljplanen fatt
användningsbestämmelse Q, vilket betyder att den i start
sett kan användas till vad som helst, s.3 lange användningen inte paverkar byggnadens kulturvärden. Lokstallet far,
enligt planen, inte rivas och dess ursprungliga utformning
ska vara vägledande vid ändrngar.

Värdefulla detaljer och karaktärsdrag är fasaderna i gult
tegel med dekormurning i rött tegel, de srngspröjsade
gjutjärnsfönstren, de tv2 stora portöppningarna i cydväst samt den öppna volymen och den fria takhöjden i
interören.

MATERIAL
Materialvalet för den nya skolbyggnaden bör för huvudvolymen ansluta till de för Limhamn karaktäristiska
fasadmaterialen, sasom t ex tegel och puts, medan paoch tillbyggnadsvolymer med fördel kan kontrastera mot
huvudvalymen.
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=.LDF~RKLARINGAR
1 och 3. Pl&tcontainers som insliiration för tillägg till huvudualymen.
2.4, och 5. Exempel pb till- och pbbyggnader som tydligt kontrasterar till urrprungrvolymen.

PRINCIPER OCH BESTAMMELSER
PER KVARTER
Kapitlet beskriver, kvarter för kvarter,
de planbestämmelser som gäller för de
balkonger och bursprak inom omradet som
vetter mat allmän plats.
Vidare beskrivs förgirdemarken och hur den
kan varieras genom inslag av markterrasset
tillhörande bottenviningens lägenheter.

sträckning balkonger mot allmän plats tillits
och visar de platser där markterrasser är
möjliga.
För riktlinjer angiende gestaltningsprinciper
för respektive kvarter. hänvisas till kapitel
2 "Kvartersmark" och de delkapitel som
berör byggnadsdelar och kvarterstyper.

Kvarteren beskrivs fasad för fasad och
illustrationer och text visar i vilken ut-
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Balkonger och förgårdsmark kvarter B
FASAD 1:

"mindre gata"

FASAD 3:

BALKONG:
Balkong fran och med plan 2 inom
förgardsmark (1,s meter).
FORG.\RDSNRK:
Förgårdsmark tillåts privatiseras med
markterrasser tillhörande lägenheter
på markplan.

FASAD 2:

s t ö r r e gata"
BALKONG:
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
På plan 2 endast fransk (0,s meter)
eller indragen balkong tillåten.
Frin och med plan 3 är balkong
tilliten inom förgårdsmark
(1,5 meter).
FOK(:,~RDSM,\RK:
Förgårdsmark utan privata
markterrasser.

"mindre gata"
BALKONG:
Balkong fran och med plan 2 inom
förgardsmark (1,s meter).

FORGARDSMARK:
Förgirdsmark tillats privatiseras med
markterrasser tillhörande lägenheter
på markplan.

FASAD 4:

"större gata"
BILKONG:
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
På plan 2 endast fransk (0.5 meter)
eller indragen balkong tillåten.
Från och med plan 3 är balkong
tillåten inom förgardsmark, dock
max 1.5 meter.
FORGARDSMARK:
Förgardsmark utan privata
markterrasser.

HANVISNINGAR:
E= egenskapsgräns
F= fÖrgardsrnark/användniogsgrdns

'sr plunbesfämrnelse ipliinkartiin

fur generella anvisningar vad galler
balkongnr, sockelvaning och
försirdsrnaik: so vidare under

: Planbestämmelse.
:

:

:
j

BALKONG F R ~ N
ocn
MED PLAN 2 INOM

:
:

,

FRANSK ELLER
INDRAGEN

1 BALKONG FRAN OCH I
i

:

MED PLAN 3 INOM
FÖRGARDSMARK

.....................

8

j

FASAD 2
exempelsektion

FASAD 1
exempelsektion

limhamns stationsväg

mellan limhamns Etafionsväg och packhurgatan

.....................
j Planbestämmelse' :

Planbestämmelse'

: BALKONG FRAN ocn :
MED PLAN 2 INOM
FÖRGdRDSMARK

BALKONG P d PLAN 2
FRANSK ELLER
INDRAGEN

:
,

BALKONG FRAN OCH
MED PLAN 3 INOM

F~RGARDSMARK

.....................

,

FASAD 3
exempelsektion

FASAD 4
exempelsekton

mellan l i m h a m n i stationsväg och packhusgatan

pBCkhuEgatan
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Balkonger och förgårdsmark kvarter G
FASAD 1:

"mindre gata"
Br\LKONG:
Balkong p& plan 2 inom förgårdsmark
(l meter).
Från och med plan 3 får balkong
kraga ut 1 meter över gatumark.
F~~RG.\RDs~~.\RK:
Förgårdsmark til!&
privatiseras med
markterrasser tillhörande lägenheter,
men då förgårdsmarken endast är 1
meter bred krävs ett indrag från
fasadliv för att de ska vara
tillgängliga.
KOhlMENTAR:
Fasaden är gynnsamt belägen för
balkonger. Större sammanhängande
balkongformationer är tänkbara längs
delar av denna fasad.

FASAD 2:

större gataJ'/esplanaden
B.\LKOKG
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
På plan 2 endast fransk (0,5 meter)
eller indragen balkong tilliten.
Frän och med plan 3 är balkong
tillåten inom förgårdsmark (1,s meter).

FORGARDSMARK:
Förgårdsmark utan privata markterrasser.

FASAD 3:

"mindre gata"
BALKONG:
Balkong från och mad plan 2 inom
förgardsmark (1,s meter).

FORGARDSMARK:
Förgardsmark tillåts privatiseras med
markterrasser tillhörande lägenheter
p i markplan.

FASAD 4:

"större gata"
BALKONG:
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
På plan 2 endast fransk (0,5 metei)
eller indragen balkong tillåten.
Fran och med plan 3 är balkong tillaten
inom förgårdsmark (1.5 meter).
FORGARUSACARK:
Förgårdsmark utan privata markierrasser.

E=

egenskapsgräns

F= iÖrgaidsmark/aovändningsgräns
s e planbestämmelse i plankartan
för gcneiella aiinsningar vad gäller
balkonger, sockelvaning och
förgdrdsmark; sc vidare undei
resp kaprtel.

......................
Planbestämmelse'
BALKONG ~6PLAN 2
INOM FÖRGdRDSMARK
BALKONG FR6N OCH
MED PLAN 3 FAR KRAGA
UT l METER 6VER
GATUMARK

.....................

j
:

j

Planbestämmelse'

: BALKONG ~d PLAN 2
: FRANSK ELLER

/

:
:
:

j

I

INDRAGEN

......................

FASAD 1
exempelsektion

FASAD 2
exempelsektion

mellan limhamns stationsväg och esplanaden

esplanaden

......................

...................

: Planbestämmelse' i
: BALKONG F R ~ NOCH :
: MED PLAN 2 INOM
:......................
F~RGARDSMARK
:

Planbestämmelse'
BALKONG PA PLAN 2
FRANSK ELLER
INDRAGEN
BALKONG FRdN OCH
MED PLAN 3 INOM
FÖRGARDSMARK

...................

FASAD 3
exempelsektion

FASAD 4
exempelsektion

mellan limharnos rtstionrväg och esplanaden

limhamns stationsväg
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Balkonger och förgårdsmark kvarter H
FASAD 1:

"större gata"

FASAD 3:

BALKONG:
Ihuvudsak grunda eller indragna
balkonger.
Pa plan 2 endast fransk (0.5 meter)
eller indragen balkong tilliten.
Från och med plan 3 är balkong
tillåten inom förgirdsmark
(1.5 meter).

FORGARDSMARK:
Förgårdsmark utan privata
markterrasser.

FASAD 2:

'mindre gata"
BALKONG:
Balkong fran och med plan 2 inom
förgirdsmark (2 meter).

FORGARDSMARK:
Förgårdsmark tillåts privatiseras med
markterrasser tillhörande lägenheter
p5 markplan.

"mindre gata"
BALKONG:
Balkong f a n och med plan 2 inom
förgardsmark (1.5 meter).

FORGARDSMARK:
Förgirdsmark tillits privatiseras med
markterrasser tillhörande lägenheter
p i markplan.

FASAD 4:

"större gata"/esplanaden
BALKONG:
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
P i plan 2 endast fransk (0.5 meter)
eller indragen balkong tillåten.
Frin och med plan 3 är balkong
tillåten inom förgårdsmark
(1,5 meter).

FORGARDSMARK:
Förgirdsmark utan privata
markterrasser.

E= egenskapsgräns
F= förgirdsrnark/användningsgräns
' s e planbestärnrneisc iplankaitan

för generella anvisningar ïadgäilei
balkonger, sockelv6ning och
färgárdsrnark; se vidare under
resp kapitel.

.....................

: Planbestämmelse* : 1
BALKONG PA PLAN 2
FRANSK ELLER
INDRAGEN
BALKONG FRAN OCH
MED PLAN 3 INOM
FÖRGARDSMARK

;

BALKONG FRAN OCH
MED PLAN 2 INOM

I

;

.

IX

I

I

:
;

FORGARDSMARK
....................

FASAD 1
exempelsektion

FASAD 2
exempelsektion

strandgatanr förlängning

betonggatan

....................
Planbestämmelse*

: BALKONG FRAN OCH j
: MED PLAN 2 INOM ;

BALKONG PA PLAN 2
FRANSK ELLER
INDRAGEN

: FORGARDSMARK

BALKONG FRAN OCH
MED PLAN 3 INOM

F~RGARD~MARK

...................,

j
j

;
;
8

i

FASAD 3
exempelsektion

FASAD 4
exempelsektion

mellan epplansden och
betonggatan

esplanaden

Balkonger och förgårdsmark kvarter I
FASAD 1 :

"större gata"

FASAD 3:

B %LKOXG:
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
Pa plan 2 endast fransk (0.5 meter)
eller indragen balkong tilliten.
Från och med plan 3 är balkong
tillaten inom förgårdsmark
(1,5 meter).

FORGARDSMARK.
Förgirdsmark utan privata
markterrasser.

FASAD 2:

'"störregataM/övagen
B.1LtiONG:
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
På plan 2 endast fransk (0,s meter)
eller indragen balkong tillåten.
Fran och med plan 3 är balkong
tillåten inom förgårdsmark (lmeter).
FORGARDSMARK:
Förgårdsmark utan privata
markterrasser.

"mindre gata"
BALKONG:
Balkong från och med plan 2 inom
förgardsmark dock max 1.5 meter.

FORGARDSMARK.
Förgardsmark tillats privatiseras med
markterrasser tillhörande lägenheter
på markplan.

FASAD 4:

"mindre gata"
BALKONG:
Balkong från och med plan 2 inom
förgårdsmark (l meter).

FORGARDSMARK:
Förgårdsmark tillits privatiseras med
markterrasser tillhörande lägenheter,
men då förgårdsmarken endast är 1
meter bred krävs ett indrag fr6n
fasadliv för a t t de ska vara
tillgängliga.

E= egenskapsgräns

F= förgärdsmurklanvcindningsgräos
' s e planbeslimmelse iplankarlan

för generella anvisningar vad gäller
balkonger sockelvaning och
förgårdsmark; se vidare under
resp kapilel.

j

Planbestämmelse'

Planbestämmelse'
BALKONG P i PLAN 2
FRANSK ELLER
INDRAGEN

BALKONG FRAN OCH
MED PLAN 3 INOM
FÖRGARDSMARK

,

4

;
;

....................

'

BALKONG FRAN OCH
MED PLAN 3 INOM
F~RGARD~MARK

FASAD 1
exempelsektion

FASAD 2
exempelsektion

Strandgatans förlängning

övagen

....................
BALKONG FRAN ocn
MED PLAN 2 INOM
FÖRGARDSMARK.MAX
1.5 METER

,

i

:

Planbestämmelse'

/

BALKONG F R i N OCH
MED PLAN Z INOM
FÖRGARDSMARK

;

....................

:

FASAD 3
exempelsekiion

FASAD 4
exempeisektion

Stervgndsgata mellan betonggatan och övagen

betonggatan

Balkonger och förgårdsmark kvarter J
FASAD 1:

"mindre gata"

FASAD 3:

BALKONG:
Balkong f r i n och med plan 2 Inom
förgardsmark (0,s-1.0 meter)
FORGARDSMARK:
Försirdsmark tillits privatiseras med
markterrasser tillhörande lägenheter,
men d6 förg6rdsmarken som mest är
1 meter bred krävs ett indrag f r i n
fasadliv för att de ska vara
tillgängliga.

FASAD 2:

'större gatag'/esplanaden
BALKONG:
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
P i plan 2 endast fransk (0.5 meter)
eller indragen balkong tilliten.
Frin och med plan 3 är balkong
tilliten inom förgärdsmark
(1,5 meter).
FORGARDSMARK:
Förgardsmark utan privata
markterrasser.
KOMMENTAR:
Gynnsamt läge för lokaler i markplan.

"mindre gata"
BALKONG:
Balkong från och med plan 2 inom
förgirdsmark (>,O meter)
FORGARDSMARK:
Försirdsmark tillits orivatiseras med
markterrasser tillhörande lägenheter
p i markplan, men d i förgiidsmarken
endast är 1 meter bred krävs ett
Indrag f r i n fasadliv för att de ska vara
tillgängliga.

FASAD 4:

"större gata"
BALKONG:
I huvudsak grunds eller indragna
balkonger.
P i plan 2 endast fransk (0,5 meter)
eller indragen balkong tilliten.
Fr6n och med plan 3 är balkong
tilliten inom förgardsmark (1.5 meter).
FORGARDSMARK:
Förgardsmark utan privata
markterrasser.

E= egenskapsgräns
F= förg~rdsmaikiaovändningsgräns
' s e planbestämmelse ;plankartan

för generella anvisningar vad gäller
balkonger. sockelváning och
förgardsmark; se vidare under
resp kapitel.

: Planbestämmelse' :
:: BALKONG
FRAN OCH i
MED PLAN 2 INOM
:

......................

I Planbestämmelse*

F

j

: BALKONG d PLAN 2
: FRANSK ELLER
: INDRAGEN

E

I

FASAD 1
exempelsektion

FASAD 2
exempelsektion

gränd

esplanadens foltsänning

....................
Planbestämmelse'

j

Planbestämmelse*

BALKONG FRAN OCH
MED PLAN 2 INOM
FÖRGARDSMARK

i

BALKONG PA PLAN 2

j

FRANSK ELLER
INDRAGEN

:

BALKONG FRAN OCH
MED PLAN 3 INOM
FÖRGARDSMARK

j
j
:
:
j

'#'
I

FASAD 3
exernpelsektion

FASAD 4
exernpelsektion

mellan esplanaden och
limhamns stationsväg

limhamns statioosväg
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Balkonger och förgårdsmark kvarter K
FASAD 1:

"mindre gata"

FASAD 3:

BALKONG:
Balkong från och med plan 2 inom
förgardsmark (2 meter).
FORGARDSMARK:
Förgårdsmark utan privata
markterrasser.
KOMMENTAR:
Fasaden är gynnsamt belägen för
balkonger. Större sammanhängande
balkongformationer är tänkbara längs
delar av denna fasad.

BALKOXE
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
P i plan 2 endast fransk (0,5 meter)
eller indragen balkong tillaten.
Från och med plan 3 är balkong
tilliten inom förgardsmark (1,s meter).
FORG;\RDSMARK:
Förgårdsmark utan privata
markterrasser.

FASAD 4:
FASAD 2:

"mindre gata"
BALKONG:
Balkong p i plan 2 inom
förgardsmark ( l metei).
Från och med plan 3 f i r balkonger
kraga ut 1 meter över gatumark.
FORG~RDSMARR:
Förgardsmark tillåts privatiseras med
markterrasser tillhörande lägenheter
på markplan, men då förgardsmarken
endast är 1 meter bred krävs ett
indrag fran fasadliv för att de ska vars
tillgängliga.

"större gata"

''större gata3'/esplanaden
BALKONG:
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
P i plan 2 endast fransk (0.5 meter)
eller indragen balkong tillåten.
Från och med plan 3 är balkong
tillåten inom förgardsmark (1,5 meter).
FI)RG.~RDS~IARK:
Förgardsmark utan privata markterrasser.

' s e planbeslämmelse iplankartan
för generella anvi.sningar vad gällor
balkonger, sockelvaning och
föigdrdsmark; se vidare under
i c s p kapitel.

......................
j

I

Planbestämmelse'

I

.....................

j

Planbestämmelse"
BALKONG PA PLAN Z
INOM FORGARDSMARK
BALKONG FRAN OCH
MED PLAN J FAR KMGA
UT l METER OVER
GATUMARK

"LKONG PA PLAN
FRANSK ELLER
INDRAGEN

z

BALKONG FRAN OCH
MED PLAN 3 INOM
FÖRGAR~~MARK

....................

;

:

/

:
:

FASAD 1
exernpelsektion

FASAD 2
exernpelsektion

langs med torget

betonggatan

z

j
;

Planbestämmelse'

j

BALKONG FR6N OCH
MED PLAN 3 INOM
F~RG~RDSMARK

:
[

....................

I

/

BALKONG PA PLAN 2
FRANSK ELLER
INDRAGEN

i

'-!

I

FASAD 3
exernpelsektion

FASAD 4
exempelsektion

strandgatanr f,längning

esplanaden

Balkonger och förgårdsmark kvarter L
FASAD 1:

FASAD 2:

"mindre gata"

FASAD 3:

'större gata"

B.4LKONG:
Balkong f r i n och med plan 2 inom
förgardsmark (1.5 meter).
F~RG~RDSMARK:
Förgårdsmark utan privata
markterrasser.

BILKONG:
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
På plan 2 endast fransk (0,s meter)
eller indragen balkong tillaten.
F r i n och med plan 3 är balkong
tillåten inom förgardsmark (1,5 meter).

'större gata"

FORGARDSMARK

BAL.KOUG:
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
Pa plan 2 endast fransk (0.5 meter)
eller indragen balkong tillåten.
F r i n och med plan 3 är balkong
tillaten inom förgardsmark, dock max
1.0 meter.
FORGARDSMARK:
Förgardsmark utan privata
markterrasser.

Förgardsmark utan pitvata
markterrasser.

FASAD 4:

"mindre gata"
RLKOKG:
Balkong från och med plan 2 inom
förgardsmark (1,O meter)
FORG.~RDSMARK:
Förgardsmark utan privata
markterrasser.

E= egenskapsgräns
F= f"rgardsrnark1användningsgräns
' s e planbestämmelse i plankartan

for generella anvisningar vad gäller
balkonger, sockelvdning och
lörgärdsmark; se vidare under
resp kapitel.
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.....................

i

I Planbestämmelse' :
: BALKONG PA PLAN 2 j
: FRANSK ELLER
:
: INDRAGEN.

j
j

Planbestämmelse'

: BALKONG FRAN OCH
: MED PLAN 2 INOM
: FORGARDSMARK

i

/

I

j

i

BALKONG FRAN OCH

MED PLAN 3 INOM
FÖRGARDSMARK, MAX
1.0 METER

j
'
j

......................

Planbestämmelse'
BALKONG PA PLAN 2
FRANSK ELLER
INDRAGEN.
BALKONG FRAN OCH
MED PLAN 3 INOM

F~RGARDSMARK

....................

FASAD 1
exempelsektion

exempelsektion

mot silorna

övagen

FASAD 2

.....................

I Planbestämmelse'

:
j

j
j BALKONG FRAN OCH
MED PLAN 2 INOM
;
: FORGARDSMARK
,

;

I

I

'

j

FASAD 3
exempelsektion

FASAD 4
exempelsektion

strandgatanr förlängning

betonggatan

Balkonger och förgårdsmark kvarter M
FASAD 1:

"mindre gata"

FASAD 3:

BALKONG:
Balkong f r i n och med plan 2 inom
förgårdsmark (0.5 -1 meter).
FORGARDSMARK:
Förgårdemark tillits privatiseras med
markterrasser tillhörande lägenheter,
men då förgirdsmarken som mest är
1 meter bred krävs ett indrag f r i n
fasadliv för att de ska vara
tillgängliga.

FASAD 2:

'större gata"/esplanaden
BALKONG:
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
P i plan 2 endast fransk (0,s meter)
eller indragen balkong tilliten.
Frin och med plan 3 är balkong
tilliten inom förgirdsmark, dock max
1.5 meter.
FORGARDSMARK:
Förgårdsmark utan privata
markterrasser.

'mindre gata"
BALKONG:
Balkong fran plan 2 inom
förgirdsmark (0,5 -1 meter).
FORGARDSMARK:
FÖrgBrdsmark tillits privatiseras med
markterrasser tillhörande lägenheter
på markplan, men d i förgirdsmarken
som mest är 1 meter bred krävs ett
indrag fran fasadliv för att de ska vara
tillgängliga.

FASAD 4:

'större gata"
BALKONG:
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
P i plan 2 endast fransk ( 0 3 meter)
eller indragen balkong tilliten.
Frin plan 3 och uppåt är balkong
tilliten inom förgårdsmark (1.5 meter).
PORGARDSMARK:
Förgårdsmark utan privata
markterrasser.

HANVISNINGAR:
E=

egenskapsgräns

F= förgdrdsmarklanvändningsgräns
' s e plaobeslämmelse iplankartan

för generella anvisningar vadgäller
balkonger, sockelv2ning och
förgdrdsmark; se vidare under
resp kapitel,

: Planbestämmelse* :
: BALKONG FRAN OCH :
: MED PLAN 2 INOM '
:.....................
FORGARDSMARK
j

....................

F

Planbestämmelse*

i

BALKONG PÄ PLAN Z

: FRANSK ELLER
: INDRAGEN

E

. , ,

j

1 BALKONG FRAN OCH

-1-

* MED PLAN J INOM

j

I

FASAD 1
exempelsektion

FASAD 2
exernpelsektion

gränd

erplanaden

j

: MED PLAN 2 INOM

: FORGARDSMARK
.....................

FORGARDSMARK,
MAX 1.5 METER

Planbestämmelse"

I BALKONG Ph PLAN 2

:

i

:
j
I

i

I

FRANSK ELLER
INDRAGEN
BALKONG FRAN OCH
MED PLAN 3 INOM
F~RG~RD~MARK

I

j
,

I

FASAD 3
exernpelsektion

FASAD 4
exernpelsektion

gränd

limhamns stationsväg

Balkonger och förgårdsmark kvarter O
FASAD 1:

kajstråk

FASAD 3:

BALKONG:
Balkong f r i n och med plan 2 inom
förgårdsmark (1,s meter).
FORGARDSMARK:
Förgirdsmark tillits privatiseras med
markterrasser tillhörande lägenheter
p& markplan.

BALKONG:
P i plan 2 endast fransk (0,s meter)
eller indragen balkong tillåten.
Balkong f r i n och med plan 3 fPr
kraga ut över kajstrik med 0.5 meter.
FORGARDSMARK:
Förgardsmark utan prlvata
markterrasser.

FASAD 4:
FASAD 2:

kajstråk
BALKONG:
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
P i plan 2 endast fransk (0,s meter)
eller indragen balkong tilliten.
Från och med plan 3 är balkong
tilliten inom förgirdsmark
( i , 5 meter).
FORGARDSMARK:
Förgirdsmark utan privata
markterrasser.

"mindre gata"

kaistrdk
BALKONG:
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
P i plan 2 endast fransk (0,s metei)
eller indragen balkong tilliten.
Frin och med plan 3 är balkong
tillaten inom förgårdsmark
(i ,S meter).
FORGARDSMARK:
Förgirdsmark utan privata
markterrasser.

HANVISNINGAR:
E= egenskapsgräns
F= föigdrdsmarklanv2ndniogsgräns
se planbestämmelse ipiaokartan

för generella anvisningar vadgäller
balkonger, sockelvdning och
förgdrdsmark; se vidare under
resp kapitel.

BALKONG PA PLAN 2
FR4NSK ELLER
INDRAGEN

j
:
:

1

Planbestämmelse*
BALKONG P i PLAN 2
FRANSK ELLER

I INDRAGEN

j BALKONG FR6N OCH ;
MED PLAN 3 INOM
:
j FÖRG~RDSMARK ;
.....................
I

FASAD 1
exempelsektion

FASAD 2
exempelsektion

kaien

limhamns stationiväg

.....................

.....................

i

j

Planbestämmelse'

: BALKONG F R ~ NOCH
: MED PLAN 2 INOM I
:.....................
FORGARDSMARK
;

Pianbestämmelse'

j

:: FRANSK
BALKONG P i PLAN 2 i
ELLER

i

INDRAGEN

j
:

BALKONG FRAN OCH
MED PLAN 3 INOM
FORGARDSMARK

:.....................

FASAD 3

I

'd
:

exempelsektion

FASAD 4
exempelsektion

mot =:on

mat glaibrukrkaien

Balkonger och förgårdsmark kvarter P
FASAD 1:

kajstråk

FASAD 3:

BALKONG:
P6 plan 2 endast fransk (0.5 metei)
eller indragen balkong tilliten.
Balkong fran och med plan 3 och uppat
får kraga ut över kaistråk med 1 meter.
FORGARDSMARK:
Förgardsmark utan privata
markterrasser.

BALKONG.
Balkong f r i n och med plan 2 inom
förgirdsmark (0.5-1 m).
FORG~RDSMARK:
Förgardsmark tillåts privatiseras med
markterrasser tillhörande lägenheter
p i markplan.

FASAD 4:
FASAD 2:

kajstråk
BALKONG:
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
P i plan 2 endast fransk (0,5 meter)
eller indragen balkong tilliten.
Från och med plan 3 är balkong
tillaten inom förgirdsmark, dock max
1,5 meter.
FORGARDSMAKK.
Förgårdsmark utan privata
markterrasser.

"mindre gata"

kajstråk
RALKONG
I huvudsak grunda eller indragna
balkonger.
På plan 2 endast fransk (0.5 meter)
eller indragen balkong tilliten.
Från och med d a n 3 är balkong
tilliten inom förgardsmark
( i , 5 meter).

FOR GARDS MAR^
Förgårdsmark utan privata
markterrasser.

E= egenskapsgräns
F= fÖigdrdsmarklanvaodningsgr6os
' s e p\anbesiämmeise i plankartan
för generella anvisningar vadgäller
balkonger. sockelv2ning och
förgdrdsmsrk; se vidare imder
resp kapitel
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FASAD 1
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FASAD 2
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I
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GATUSEKTIONER
Gatusektionerna inom Limhamns Läge är
uppdelade i större och mindre gator, en uppdelning som bygger vidare p i den gatuhieraiki som utarbetades i arbetet med Limhamns
Läges första etapp. För de sektioner som
inte redovisas här, hänvisas till Utgavs 1 av
gestaltningsprogrammet för Limhamns Läge.

större gator

mindre gator

I<aistr**

Gatorna inom omridet har olika m i t t och en
inbördes hierarkisk ordning sam innebär olika
gestaltning. Däremot utformas gaturummet som
en helhet avseende beläggning, belysning och
plantering. De storre gatorna är mer formella,
medan de mindre gatorna i högre grad kan ha
inslag av t ex uteplatser.

4 .
d

m

-

,

GATUSEKTIONER

1. esplanaden (STORRE GATOR)

-F
z

e0

2. strandgatans förlängning (STORRE GATOR)

3. strandgatans förlängning (STORRE GATOR)

TORG

G
2 O0

K

4. esplanadens förlängning (STORRE GATOR)

5. limhamns stationsvag (STORRE GATOR)

.

6.00

G

F

2 O0

300

6. betonggatans förlängning (MINDREGATOR)

7. betonggatans förlängning (MINDRE GATOR)

8. meiian packhusgatan och limhamns stationsvag (MINDRE GATOR)

9. mellan limhamns stationsvag och esplanaden (MINDRE GATOR)

10. grand

(MINDRE GATOR)

*

2DD

ii.mot torget (MINDREGATOR)

TORG
6 O0

2.00

1 50

,
U
, 200

6 00

~000

12. mellan silor och multikvarter ( M I N D R E GATOR)

2.00 1 50

PARK

13. kajstrak mot park

1.50

14. kajstråk

15. kajstråk

OMSLAGBILD OCH ILLUSTRATIONER: WHITE ARKITEKTER
GRAFISK FORM: WHITE ARKITEKTER

FORGARDSMARK

I I STADSDELSTORGET$ 11

2.2

1, 3 och 5 S t Johannesplan, Malmo, White Arkrlekter
(foto Hanns Joosten)
2. Kungsbacka torg Whte Arkhtekter (foto Per Khrehed)
4. Landhausplatz, LLAC (foto Guntei Richard Wett)

1. Vertical house. Aude Borramee
(foto Laurent Gueneau)
2. Limhamn. Valborgrgatan

I 2 BASSANGPARKEN ~ 1 5
1 . Part d e r Chantieis, ile de Nantes Atelser de Ple de Nantes
(foto Gatukontoret)
2. La Defense, Pars
3. M ~ s e u m
of H O I O S ~ U LOS
S ~ ,dngeier. Beizberg Architects
4. k r h u s Universitet. Arii"$, C Th Sarenren
5 och 6. Festival des jsrdinr. Chaumont

sur Loire (foto Gatukontoret)

1.3 KAJENNATTENRUMMETS 19
l.Kalmljti, Rotterdani (fota Gatukontoret)
2. Marseilles (foto Gatukontoret)
3 och 4. Harle Havsbad. Whte Arkitekter (fota Signe Find Larsen)
5. West Harlem Piers Park, W Architecture (fota W Architecture)
5. Kalmljo, Odense (foto Gatukontoret)

1.4 NASEYNATUROMRADET

r 23

1 . Naturpark Schöneberger Sudgelände. Berlin. Odious
2. Flodmiilti, Hamburg (foto Gatukontoret)
3. R~berrborg
4. Naturpark Schöneberger Sudgelände, Berlin, Odiour

33

+ Weygsnd Badan architectes

4. Koggen. Maimti, Arkitektlaget I SkBne
5. Slupen 3, Malmti, Whte arktekter
6 . Koggens Gränd. Malm6. White nikitekter

2.3 BALKONGER/BURSPRAKITAK

s 37

1. Parkside apartments. Berlin. Davd Chippeifeid
2. Hauneholmen, Ktipenhamn. Lundgaard Tianberg Arkitekter

3. E r i k s b e i g ~ t e i i o s ~ Goteborg,
~n,
Malmstrom Edrtrom Arkitekter
(foto Ulf Celandei)
4. Triangeln. Malmö. Folab arkitekter (foto Hanns Jaosten)
5. Kollwitzstrasse 22, Berlin. Heinhaus Architekten
5. Ankarspelet. Malmo, White Ahtekler (fota Ole Jas)

2 4 KVARTERSBEBYGGELSW i 41
1. Gemeinde Baufeld 15.2, Frankfurt am Man,
Stefan Forster Archtekten (foto Lisa Farkai)

2. Rackarbergen, Stockholm, Joliark
3. Nuwog, Neu-Ulm, F n k Jocher Archtekten (foto Fiorian Ahatii)
4. Ture no B, Stockholm, Vera arkitekter
5. Tappen, Stockholm, Jaiark (foto Joliah/Toijus Dahl)
6. Metropol Dock. Hamburg. AP8 Architekten
7 Bogenallee, Hamburg, Blauiaum Architekten

5. Flodmil~ti,Nanter (foto Gatukcntoret)

2.5 KAJKVARTEREN p 45

2 I SOCKELVANING s 29
1. ZAC Boucicsut, Para$,Michel Guthmann Architecture & Uibanlsme
(foto Michel Denancé)
2. Ostindiefararen. Goteborg, White Aiktekter (foto Bert Leandersson)
3. Bostadshus Choriner Strasse. Beiiln
4. Koggens Gränd. Malmo, White arkitekter (foto Felix Geriach)
5. Bateman's Row, Londan. Theis nnd Kahn Aichtectr
6 . 142 H e r i n ~ t l ô s ~Munchen.
e.
Herzng 8. de Meuron

1 och 6. North London Hospice, London. Alitord Hall Monaghan Morris
(fota Timothy Saar)
2. Pakhuset Langeiinie. Ktipenhamn, Lundgaaid Tranberg Arkitekter
3. Fyrtarnet Kapenhamn. Lundgaard Tianberg Arkitekter
(foto Jens Lindhe)
4. Hauneholmen, Köpenhamn, Lundgaard Tranberg Aiktektei
5. Hafenkante Bremen. Zanderroth aichtekten

-

BILD- t
HANVISNINGAR %
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-

2.6 SILOOMBYGGNADER s 4 9

OVRGT KALLMATERIAL.

1. Maison des Etudiants, Geneve, Lacrox Cherrex

Detaljpian 5302. Mamd Stad
Gestaltningsprogram Limhamns Lage utgiva 1

(foto Radek Brunecky)
2. Marco Polo TOW~I. Hamburg, Behnsch Aichtekten
3. Suikersila, Halfvreg, Soetec, van Eldonk.
4. Koggens Gränd. Malmö, Whte arkteker

2.6 SILOOMBYGGNADER s á1
1 och 5. The high line. Neui York, James Corner, Fleld Operations
3. Silo 468. Helsingfors, Lighting Destgn Coliective
4. The high line, biidfoieam~andl~ng

2.7 MULTIKVARTERET s 55
l.P-huset Dockan, Er'aimo, Krook 8 Tjäder
2. Triangeln, Maimo, Folab arktektei (foto Hanns Joorten)
4. Kiwanis Park, Pittsboro
5. Hedonistic Roonop Penthoures, Kopenhamn JDS archtects
6. UCSF Misson Bsy Parking Structuie, San Francisco,
WRNS Studio (foto T m Griffth)
7 Augustenborg, Malmö (foto Malmo Stad)

2.8 BRYGGHUSET i i 9
i.
R69 förskola. Heiingborg, Dorte Mandrup (fota Adam Mork)
2. Maritime Museum, Texei. Mecanoa (foto Christian Richteri)
3. Complex house. Kobe, Tomohtro Hata (foto Toihlyuki Yano)
4. Livsrum, N ~ s t v e dEFFEKT
,
(foto Thomas b i e n )
5. Naturum Korterhsvet. Whtte arkitekter (foto Ake E:son Lindman)
6. Linq office. Sint-Denils-Westrem. N U architetuuiateier
(toto Vercruysie & Dulirdin)

2 2 SKQLKVARTERET s 63
l.
Cantatneiterminal. Hamburg

2. Pion Institute. New York. Steven H o l
3. Piatoon Kunsthalle, Berlin, Piatoon + Graf1 architects
4. La Minoteiie, Roubax,Taok Archrtects
5. Studio Sauerbiush Hutton Beilin. Sauerbruch Hutton Architekten
(foto Jan B ~ t t e r l

Om inget annat anges Br totograf White Arkitekter eller okänd.
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Anders Jeppiran. Henrik L~ungfell

White Arkitekter

Sven Gurtafrron, Rebecka Wijk

Malmö Stad Stadsbvssnadlkantoret

~ a i i n~ilrson.~ a i i a
~ e n g i r i a n~, m i t yEvenar

Malmö Stad Gatukontoret

Hampus W a n . Marka Bark. Eiin Engqrist. Lukas Lindgren

