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Tillsyn över kommunens beslut a t t anta detaljplan
för Gjuteriet 18 i Limhamn, Malmö stad
Länsstyrelsens beslut
Lansstyrelsen överprövar inte stadsbyggnadsnämndens beslut, den 13 november
2014 407, att anta detaljplan för Gjuteriet 18 i Limhamn, Malmö stad.

Skäl till Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen ska enligt 11 kap 10 5 plan- och bygglagen (SFS 2010:900) överpröva
kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva 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 halsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Lansstyrelsen har inte funnit sådana skal att överpröva aktuell detaljplan.
De som deltagit i Länsstyrelsens beslut

Detta beslut har fattats av biträdande länsarkitekt Petter Eiring med planhandlagare
Tony Davidsson som föredragande.
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UTLATANDE EFTER GRANSKNING
Detaljplan för FASTIGHETEN GJUTERIET 18 M.FL. I LIMHAMN i
Malmö

Ärendet har bedömts vara av den karaktären att det enligt plan- och bygglagen 5 kap
275 kan antas av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges ställe.

Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning under tiden 2013-09-26 till
2013-10-24.
Länsstyrelsen har i skrivelse 2013-10-24 framfört:
Sammanfattning
Lansstyrelsen bedömer att föreslagen bebyggelse kan bli ol'amplig med hänsyn di
människors halsa och säkerhet vad gäller buller, markföroreningar och störningar från
omkrhgliggande verksamhet, varför Lansstyrelsen kan komma att ingripa vid sin
disyn enligt 11 kap 10-11 5%PBL.

Redogörelse för ärendet
Planområdet är beläget i Limhamn, i sydvästra delen av Malmö. Gällande detaljplaner
för området medger industri, järnväg, parkering m.m. Syftet med den nya detaljplanen
är att möjliggöra stadsomvandltng, dar industribyggnader ersätts med bostäder,
handel, kontor och förskola. Planförslaget har inte stöd i den nu gällande
översiktsplanen (aktualiserad 2005), men området redovisas som Blandad stadsbe&ggeelse
i förslag tiU ny översiktsplan (utstallning 2012).

Halsa och säkerhet
Buller från vägtrafik
I planbeskrivningen konstateras att de nationella riktvärdena för buller på 55 dBA
ekvivalentnivå utomhus vid fasad och 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning
till bostad (Infrastmktu~ropositionen1996/97:53) kommer att översktidas inom
delar av planområdet l'angs Limhamnsvägen och Geijersgatan. Kommunen avser göra
avsteg fran Boverkets huvudregel avseende vagtrafikbulier (Boverkets allmanna råd
2008:l) för de bostader och byggnader som inte klarar de nationella riktvärdena.
Länsstyrelsen anser att avsteg frin Boverkets huvudregel kan vara motiverat i denna
detaljplan med tanke p i att området är centralt belaget i en storre stad och utgörs av
bebyggelse av stadskaraktär. Länsstyrelsen anser dock att planhandlingarna måste
kompletteras ytterligare för att Lansstjmelsen ska kunna ta ställning till om marken ar
lamplig att bebygga.
Planhandlingarna måste b1.a. innehalla följande (builerutredningen utgör inte en
planhandling):
Förutom att presentera en sammanfattande bild av bullerproblematiken i
området ge förslag p i konkreta buiierdampande itgarder (inom/utanför
planomridet) som 2 godkanda av Boverket för att kunna innehålla, elier göra
avsteg från, de nationella riktvärdena för trafikbuiler vid de buiierutsatta
bostäderna. Slutsatserna bör baseras på det som framkommit i planens
buiierutredning.
-

Redovisningen av trafikflödet på berörda vägar i nulaget/prognos (sidan 8)
bör även uppge andelen tung trafik och ullåten hastighet samt hur detta
paverkar builersituationen i omradet framgå (finns i bullerutredningen sidan
14).
E n redovisning (t.ex. i form av en tabell) av trafikbuiiernivåerna i nuläget och
t.ex. år 2030 vid fasad för respektive beräkningspunkt. Trafikbullernivan ska
redovisas dygnsekvivalent (Leq) och maximal &max) dBA. O m bebyggelsen
ar högre ä n ett plan måste trafikbuiiernivåerna for varje berört våningsplan
redorisas.
E n bullerutbredningskarta som aven tydligt iuustrerar vilka beräkningspunkter
som använts vid beräkningarna av bullernivåer för samtliga bulierstörda
fastigheter/tomter/byggnader. Beräkningspunkterna måste ligga inom det
område på plankartan som ger byggratt.
E n redogörelse i genomförandebeskrivningen över rem som har ansvaret,
t.ex. genom avtal, att bekosta och genomföra vilken åtgärd.
De buiierskyddande åtgärdernas genomförande ska säkras genom
planbestämmelser på plankartan och markeras på varje berörd del av planen.
Planbestämmelsen under rubriken "TABELL; STORNINGSSI<YDD;
TRlFII(BULLER" måste justeras så att den Överensstämmer med Boverkets
huvudregel elier principer vid avsteg fran huvudregeln för olika ljudintervall
(se Boverkets allmänna rad 2008: 1 sidan 11). Observera att vid avsteg bör
lagenhetema vara genomgående och halften av bostadsrummen (dock ej kök)
liksom uteplats rara vand mot tyst eller ljuddampad sida. Detta bör fram@ av
bestämmelsen.

Störningar från verksamheter
Det framgår inte tydligt av planhandlingarna om det krav på skyddsavständ som
anges för b1.a. Rechon Life Science och Polypeptide Laboratories, baseras på en
beskrivning av den verksamhet som bedril-s idag eiier på de tiiistånd som respektive
rerksamheterna har. Det ar verksamhetens tillstånd som ska utgöra utgängspunkt för
beräkningen av kravet på skyddsaTstånd t.ex. vad gäller builer, utsläpp m.m.
Planhandlingarna maste förtydligas på denna punkt samt omfatta samtliga berörda
verksamheter i planområdets närhet. Byggrattens omfattning måste eventuellt justeras
och åtgärder vidtas utifran det som framkommer i den fortsatta processen.
Förorenad mark
Planbeskrivningen redogör för att saneringsåtgärder har genomförts på fastigheten
Gjuteriet 18, men att det kvarstar sanering för byggnad 1p i denna fastighet. Likasi
konstateras att det krävs kompletterande k a r k u n d ~ r ~ ö k & ~ a r / ~ r o r fastigheten
e~
Limhamn 156:90 samt att aven fastigheten Gjuteriet 17 kraver fördjupade analyser
och fler saneringsatgärder.
På plankartan fmns bestämmelser a, och a, som säkrar att saneringsatgärderna
genomförs innan bygglov fär beviljas. Bestämmelserna omfattar endast vissa delar alplanområdet. Andra delar av planområdet, som Limhamn 156:90, h a n platsmark
nideratparken m.fl. områden, omfattas inte ax- någon bestämmelse trots att
planbeskrivningen uppger att kompletterande utredningar och saneringsatgärder
kvarstår. Det bör t.ex. av planbeskrivningen framgä att det h n s risk för att
föroreningar i t.ex. ruderatparken kan sprida sig med grundvattnet dl redan sanerade
omraden och att ätgärder är nödvändiga. Länsstyrelsen anser att planhandlingarnas
måste kompletteras pa denna punkt och plankartan justeras s i att det villkorade
bygglovet aven galler ovan nämnda delar av planomrädet.

Kommentarr
Bullerberäkningen har reviderats sä att den är räknadpagängse sätt utan bullerregn.
Bullernärdena är dåjamjrbara med tidigare u$rda beräkningar i omgivningen. Den nya
beräkningen och resultatet au den har injrts iplanbeskrivningen Lagenheter mot
Lmhamnsuagen och Gel/ergatan ska j r att uppblla bullerkrauen uaragenomgående med
minst häften aujnstren mot tyst sida. Planen tillater kontor i hörnläget därgenomgäende
lagenheter kan vara svara att b g a . Därjnns o k a mqzghet att b i a en bullerskäm
mellan husen om man uäJer att ha en öppning mellan d e m j r att skapa en iyst sida ät
lägenheterna i hörnet.

I detaJplanenjr Gjutenit 21 räknar man med att trajkenpa Lzmhamnsuagen kommer
hga kring 13-1 7000 bilar när ön och Lmhamns industriomrade ärfullt utbgt. h1almö
stad arbetar aktiutjr att minska antalet bilmor och i detalj$lanenjr Lzmhamns lage
(5099) har man dafor anuant sig auprngnosen 12500fordon år 2020.

I beskrivningen ~douisasunder rubriken '2konomz~-ka,qenomjrandefragorn
att exploatören
suararfor de kostnader som orsakas au exploateringen.

Planbestämmeisen avseende buller ar hämtad ur kommunens tiLlämpningssknj som tagisfram i
samråd med lanssprelsen. TilLampningssknfen wgårfran Boverkets allmänna räd 2008:l.
Bestämmelsen är densamma som använts i stadensplanerpä senare tid ochgäller hela planomradet.
Riskbedömningen har kompletterats 20 13-11-14 avseende Pobpeptide och Rechon Life Science med
utgängspunkt i bejinthga tilistånd Beskrivningen har uppdaterats.
Avseendefornrenad mark harfoJande bedömninggiotts i samrid med ~UiJöforvaltningen.
Marksanering: Betraffande markfornreningarfarparkmarken inte behtas. Bemendepå hur
parken anla&s och används kan detjnnas behov av att delar av den saneras. Innan den tas i bruk
ska aktuell myndighetfor tiLlgn avfomrenade områden enligt miJöbaLkengodkänna att marken ar
lämplgjr sitt ä n d a d
Gmndvattenpåverkan: Kadmium är enfrågafor markmiJön och bedöms inte innebära nägon risk

lo,spridning viagmndvatten. Mycket begränsadefomrenzngarav P A H ( P o ~ ~ ~ : k l iammatiska
ska
kolvaten) bedöms i dagslaget inteforanleda en sådan risk foigmndvattenpidning att det skdle
piverka användningen av angränsande tidigare sanerade områden.
Stadsområde Vaster har i skrivelse 2013-10-30 framfört:
Stadsområdesnamnden ar positiv till den omvandling, från industrimark till
stadsbebyggelse, som nibricerat område och omgivande område kommer att
genomgå. Det kustnära läget och den relativa närheten till Limhamns centnun
kommer att bli ett attraktivt lage för boende.
Aven om det inte ar möjligt att i detaljplanen styra upplåtelseformer för de bostäder
som ska b)-ggas i området vdi stadsområdesnamnden understryka vikten av att det
aven byggs hyresrätter i de nya områden som vaxer upp nära havet.
Stadsområdesnamnden förutsätter att saneringen av den mark som ar förorenad sker
med goda säkerhetsmarginaler och instämmer ocksa i Miljönämndens påpekande
kring uppmärksamhet kring eventuella bullerstörningar. Malmöborna har ratt att stalla
krar p%att nya bostadsomraden som planeras erbjuder sunda och säkra miljöer.
Genom att det ges goda förutsättningar för kollektivtrafiknytlande främjas en
ekologiskt hällbart utveckling. Med anledning av detta rdi stadsomridesnämnden
framhålia att det efterhand som utbyggnadsområdena vaxer är viktigt att ha en dialog
med Skånetrafiken angående koliektivtrafikuts-ecklingen.För det aktuella omradet
finns en ganska god avståndsmassig tillgänglighet, men en högre turtäthet är önskvard
framover.

I planerna för området planeras byggandet av en ny förskola med plats för 100 barn
samtidigt som det i planbeskrivningen, sid 25, framgår ett beräknat behor av 140
förskoleplatser. Stadsomådesnämnden anser att planeringen därför bör gälla
ytterligare minst två förskoleavdelningar. Detta ar extra viktigt da den förskola som
det funnits önskemål om p i Glasbruksomrädet, i anslutning till Glasbruksskolan, inte
kommer att byggas.
I centrala Limhamn finns ett stort utbud av offentlig- och kommersiell service som
kan nyttjas av de boende i det planerade omradet. Stadsområdesnamnden viii
framhalla vikten av att det finns säkra vagar/övergängar för gäng- och c)-keltrafikanter

att ta sig över Limhamnsvagen. Detta galler inte minst för skolelever som kommer att
gå i skolor i detta område.

Särskilda yttranden, reservationer
Följande reservation i ärendet har lämnats av M-FP-SPI:
I detaljplanen anges att 700 bostäder skall byggas avsedda för ca 2 000 invånare men
biltrafik skall nästan inte förekomma i området. De gator som planeras är gåfartsgator
och parkeringar skall göras i garage under husen som byggs Iangs Geijersgatan. Det
anges att miljömedvetenheten i Malmö har ökat men det säljs fler och fler bilar.
hlajoriteten är av den bestämda uppfattningen att göra det så svart som möjligt för
invånarna i hialmö att använda bilen.
Det ar troligt att flera barnfamiljer kommer att bo i de nya bostäderna och de är i de
allra flesta f d beroende av bilen för b1.a. transport av barnen dlolika aktiviteter.
Många familjer behöver ofta två bilar beroende på att arbetsplatserna kanske är
utanför Malmö. Att man inte på ett naturligt satt kan köra bil i omrädet utan är
hänvisad iiil parkering i områdets yttre gata gör att området inte blir attraktivt att bo i.
Moderaterna, Folkpartiet och SPI yrkar att det i svarsskrivelsen skall anges att
detaljplanen bör göras om så att det skall finnas naturliga gator i området med
parkeringsplats nära bostaden både för boenden.
Da vi inte Tick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot det remissvar som l'amnas
iiil Stadsbyggnadskontoret.

Kommentar:
Betraffande buller s kommentar under Iansspehensyttrande.
IfomsattningamaforpIanenfannsförsk.ola i Glasbruket och cementen med somfön/tsattningaar.
Detfinns mqbghet att bygajler avdelningar inom denna plan men då bör det vara uteaudelningar
j
%

att det ska finnas tilIracklig utemi&taafor boende.

Betraffandeparkeringföjer den Malmö stadrparkeringsnom. Vissagator ar uanlzga lokahafor
med möjlzghet td viss kantstensparkering medan andra argångfhfsområde. Detfinns möjhghet att
köra tillalla bostadskvarter och enstaka besöksparkeringsplatser kan anordnaspd kvartersmark.

Gatukontoret har i skrivelse 2013-10-29 framfört:
Ruderatparken
Fastigheterna som utgör Ruderatparken ags av hfalmö stad. Texten på s. 2 i
planbeseningen angaende ägare av späromradet behöver därför justeras, liksom
texten på s. 35 angående konsekvenser för fastigheterna.
Under rubriken TOPOGRAFI L'iNDSIQiP OCH VEGETATION på s. 7 behöver
det förtydligas viket område som är förorenat. Texten stämmer inte när det gäller
Ruderatparken. ,%ven första stycket på s. 28 behöver förtydligas. Så som det ar
formulerat kan man få uppfattningen att ruderatparken ska exploateras, riket inte ar
fallet.
Den smala gångfartsgatan kommer mycket nära det järnvägsspår i ruderatparken som
ska utgöra huvudstråket för gående i nordsydlig riktning. Det ar endast 2-5 m fran
tomtgräns tiU spkets ytterkant, viket inte är optimalt. Avgränsande vegetation mot
gatan får inte plats, men da någon form av visuell avgränsning behövs kommer
troligen plank/staket i någon form att sattas upp mot tomtgräns.

Hörnavskarningar
Gatukontoret vidhiller att plankartan behöver kompletteras med hörnavskärningar
mot lokalgator/gångfartsgator.Hörnavskarningar handlar inte bara om sikt.
Möjligheten att bygga gångbana med kantstensradie på allman platsmark miste också
kunna säkerställas.

Builer

I tabell för störningsskydd i plankartan anges 50 dB-4 som gräns vid minst hälften av
bostadsrummen, i planbeskrivningen konstateras sedan att bullerutredningen visar att
denna nivå inte klaras. Om en detaljerad beräkning är vad som Eavs för att visa att
planbestämmelsen för buller kan klaras bör detta ingå I planbeskrivningen. Det bör
ocksi l'ampligen vara Malmö stads tillämpningsskrift som ska användas och de krav
som anges dar som ska klaras.
Det är oklart varför det har tagits hänsyn tiU "bullerregn" i just denna detaljplan. Det
är ett begrepp som v a n i i g ~ sinte förekommer i planbesknvningar.
Det saknas ett resonemang om vilka bullernivåer som kommer att galla på förskolans
uteytor. Det är viktigt att bullerstörning minimeras niix nya förskolor uppförs och da
är lekytornas placering i förhållande till bebyggelse och bullerkalla av stor betydelse.

Illustrationen
Gatukontoret vill betona att det inte är självklart att den allmanna platsmarken
kommer att utformas enligt iiiustrationen.

Kommentar
Fashghetema som urgör mderaparken ar berörda au en lantmaterifó~attningarendenn M086181
darfastighetema ska &eras kl/ kommunägdafaJtigeter.
Den smalagån~actsgatanar zi@mad i samråd medgatukonto~t,gjet med den ar att den inte
ska inbjuda till trajk ua@r nigot staket i tomtgräns inte ar nöduand&t.
Hömauskamingama harplanerats i samråd medgatukontoret som också sett öuer behovet av
siktbryer i hörnen.
Betrqande buller se kommentar under Ianss~relsensyttrande.

Förskolenamnden har i skrivelse 2013-11-20 framfört:
Förskolenamnden har tagit del av förslag tiU detaljplan för kv. Gjuteriet 18 m.fl. i
Limhamn och ar mycket positiv till att kvarteren omvandlas från industriområde tiU
blandad stadsbebyggelse. Det är angeläget att i omradet skapa en blandad bebyggelse
med ett varierat utbud av bostäder, verksamheter, kommunal service och gröna ytor.
Nämnden vdi särslult framhålla vikten av kommunal service i området, och da
speciellt behovet av förskola. Det kustnära laget och den relativa närheten till
Limhamns centrum kommer att bli ett attraktivt l'age för boende. Det är ocksi viktigt
att den fysiska planeringen möjliggör ett brett och blandat bostadsutbud med olika
bostadstyper för att momerka segregation aven om det framgar i detaljplanen att
upplitelseform inte kan regleras i en detaljplan.
Förskolenämnden ser positivt på att stadsbyggnadskontoret planlagt Järnvagsområdet
i planomradets rästra del för park sa att omridet tillsammans med grönstråket från

Ribersborgstranden medger möjligheter för rekreation av olika slag. Det är av stor
betydelse för området att även en del av kulturhistoriskt värdefull miijö kan bevaras
och utspeglas i den nya blandade bostads och kommersiella miljön enligt
planförslaget. Förskolenämnden förutsätter att saneringen av områdets förorenade
mark sker med goda säkerhetsmarginaler och att eventuella buiierstörningar som
hiiljönamnden päpekat, tas hänsyn till i projektets fortsatta processer. Det ar ocksa
viktigt att man i planeringen av bostadsbebyggelse och kommunal service tar särskild
hänsyn till trafiksäkra gång- och cykelvägar till aktuella skolor och förskolor i hela
omvandlingsområdet. Samtidigt måste betonas vikten av säkra angöringar till
förskolor i omrädet, och att föräldrars transporter tas med i öven-aganden.
Förskolenamnden menar vidare att man i planeringen av nya förskolor måste
Överväga och säkra angöring och uppehallsplats för förskolebussar. Detta för att
möjliggöra en flexibel, långsiktig planering i syfte att kunna möta framtida behov av
förskoleplatser.
Det är i huvudsak nya bostadsomräden som planeras som ställer krar pa utökad
kommunal service och ytterligare lokaler för skola och förskola. I förslaget till
detaljplanen hanvisar stadbyggnadskontoret till att angansande planprogram
innehäler två skolor; Cementen och Glasbruket (Glasugnen). En q förskola med
plats för 100 barn planeras att bygga inom detta detaljplansomrade, D p 5220,
samtidigt som det finns ett beräknat behov av 140 förskoleplatser utifrån de planerade
cirka 700 lagenheter som framgär pa sidan 25 i planbeskrivningen. Det ar av stor vikt
att aiia program tiii detaljplan UUgodoser sina behov vad gäller förskoleplatser inom
sitt planomride. Eftersom den förskola som det funnits önskemål om På
Glasbrnksområdet, i anslutning till Glasbruksskolan, inte kommer att byggas anser
Förskolenämnden att det är extra viktigt att ytterligare minst en förskola ska finnas i
planeringen inom aktuellt hamnområde för att tillgodose de boendes behov av
förskoleplatser. Nämnden v d betona vikten ax- att det samlade behovet av förskola
tillgodoses i området och säledes även i angränsande utvecklingsområden. I nuläget
kan konstateras att viss osäkerhet finns rörande denna planering, och mot bakgrund
av den stora bristen pa förskolor inom intilliggande gamla Limhamn ar detta a\- an
större betydelse. Förvaltningen far äterkommande samtal frän intresserade
bostadsköpande inom aktuella områden, som särskilt ställer frågor rörande att
tillgingen till förskola ar av avgörande betydelse för ställningstagande rörande deras
flyttplaner till Limhamns hamnomrade. Det mest optimala ar om stadsplaneringen tar
hansyn ull den helhetsproblemaiik som rader i denna del av staden rörande tillgangen
till förskolor, och att detta således kunde implementeras i detta förslag tili
Detaljplanen.
Sverigedemokraterna har resen-erat sig mot förskolenämndens yttrande och lämnat in
följande skriverle daterad 2013-11-20:
\'i Sverigedemokrater ser positivt på att fastigheten Gjuteriet 18 med flera bebyggs
och omvandlas till blandad bebyggelse och att man tillgodoser nutida och eventuella
framtida behov av förskolor.
Vi ser aven med stor tillfredsställelse på att man i denna plan som det är möjligt ser
att bevara för kommande generationer den kulturhistoriska värdefulla miljön och att
man aven planerar för park, vi ser även positivt på att det är planerat för både
bostäder och kommersiella byggnationer.
Det vi vänder oss mot ar att man i en mening skriver: "Det är ocksa viktigt att den
fysiska planeringen möjliggör ett brett och blandat bostadsutbud med olika

bostadstyper för att motverka segregation aven om det framgir i detaljplanen att
upplåtelseform inte kan regleras i en detaljplan"
Denna mening ar enligt oss Sverigedemokrater helt onödig då upplåtelseform inte kan
regleras i detaljplan, meningen ar siledes inte relevant för en förskolenämnd att ha
med i ett yttrande.
Vi som malmöbor och Sverigedemokrater d aven veta vad man i detta yttrande
menar med ordet segregation. O m man menar ekonomisk eller etnisk segregation
eller kanske om ordet är med för att det ligger i tiden som ett modeord att alltid ha
med.
Vid en begäran om ett förtydligande om vad och vilken segregation som åsyftas fick
vi på denna fråga inget svar av presidiet utan endast att man menade precis vad som
där stod i texten.
Vid omröstning om att stryka den mening som åsyftas klubbades yttrandet i sin helhet
igenom.

Då Sverigedemokraternas förslag om ändring ej vann gehör resemerar vi oss mot
beslutet att godkänna yttrandet.

Kommentar
Forirsattplanarbete i Limhamns Sjöstadpågår i nara samråd medförskolefo>2ialtningen.Behovet au
skolor ochföskolor i området til&odosesipcigåendeplanen.

Fritidsförvaltningen har i skrh-else 2013-10-24 framfört:
Fritidsfön-altningen har tagit del av rubricerade detaljplaneförslag. Fritidsfön-altningen har inga synpunkter på planförslaget mer an att det är positivt att det skapas
en park som möjliggör rekreation och fysik aktivitet. Fritidsförvaltningen d i detta
sammanhang framföra att bostadsbyggandet i hela det gamla industriomridet haver
ytor för idrott och halsa för grundskoleelever. Behovet av en sporthd bör samordnas
med dessa idrottsytor, en helhetssp i denna fråga ar därför önskr-ard.

Kommentar
Området ligger nara Limhamnsfaltet medgod til(gång tillytorför idmtt och rekreation. Detpdaneras
en qorthall i kv Glasbruket och engymnastikhadlkommerfonnodligen b g a s under edler ovanpå
skolan i gdöstra delen au k v Cementen.

Tele 2 har i skrivelse 2013-09-26 framfört:
Tele2 har kanalisation utmed Limhamnsragen, enligt bifogad PDF, O m denna
kanalisation behöver flyttas fönitsatter vi att flyttkostnaden bekostas av kommun eller
exploatör.

Kommentar
Iplanbeskniiningen står: 'Euentuell nÖdvatzdigJitt eller ombgpad au V a - , j ä m ~ m e -gas,
, teLeeller edlednzngar och au nätstation bekostas au e.cpioatön?n."

Regions Skåne har i skri\-else 2013-10-24 framfört: 2013-10-01
Region Skåne vill betona vikten av att Malmö stad planerar för bostäder.
Bostadsutbudet är en viktig utvecklingsfaktor för Skåne. Region Skåne viii även
framhålla det värdefulla med att Malmö stad betonar vikten av stadsmassighet. E n
blandning a r olika typer av funktioner som boende, arbetsplatser, butiker och skolor
skapar liv och rörelse i det offentliga rummet över stora delar av dygnet. Det gör
området mer levande, attraktivare, tryggare och mer håiibart.

Limhamns miljöförening har i skrivelse 2013-10-23 framfört:
Limhamns Miljöförening finner anlaggandet av en park på det gamla järnvägsspäret
som mycket positi\-t. Det stämmer överens med tidigare planprograms ambition att
förbinda Ribersborgsstranden via Hl-liiekroken med Sibbarp via ett grönstråk. Detta
som en fortsättning pa grönstriket från Limhamnsfaltet mot Limhamn. Enligt
planbeskrivningen skall parken, i stället för att sanera marken, gestaltas som en
ruderatpark. Erfarenheterna visar att de s k ruderatparker med viit vaxande vegetation
utan någon som helst kontroll i praktiken blivit förslummade områden med dålig
skötsel och ofta en mycket skrapig miljö. För att undvika att en sådan park inte blir
träkig och nedslående i den planerade hårt exploaterade miljön är det nödvändigt att i
detaljplan ställa krav på att en sträng skötselplan skall i samband med exploateringen
upprättas innan en s k ruderatpark anlaggas.
Limhamn hiiljöförening anser att planförslaget saknar närmiijö för större bams
behov. Lekplatser för smibarn kan anordnas ovanpå de överbyggda gårdarna men
rart skall de större barnen ta vägen? Yta för spontan lek och bollspel skali h n a s
enligt vår åsikt inom området. Lämpligast vore en större grönyta centrait dar barn kan
spela fotboll och vuxna har möjlighet till uppsikt över de olika aktiviteterna, i
planförslaget hänvisas barn i aila aldrar tili att traffas på torg och gångfartsgator vilket
vi anser vara helt olämpligt.
Planförslaget klargör inte vad som menas med gangfartsgata. IGn det vara så att bilar
inte får köra fortare an man går på en gata? Enligt information som vi har fått,
beräknas att bilar kör med 7 km/t pa en gångfartsgata. Bedömare säger att det är svårt
att köra bil med den laga hastigheten. Dessutom biit det sämre gasutveckling och
.i-ärre luftförorening. Och det skall vara 700 familjer som skall ta sig fram ull sina
garageplatser på dessa gängfartsgator som är samtidigt hundratals meter långa och är
barnens mötesplatser. Att medvetet skapa sådana otrygga och svårorienterade miljöer
strider mot Plan- och Bygglagens intentioner om tdiganglighet för människor med
funktionsnedsättning såsom synskadade som inte kan röra sig självständigt dar.
Därför behövs gator med trottoarer för de @ende. Planförslaget saknar
konsekrensanalys för gängfartsgators utformning och användning.
Området saknar besöksparkering vilket försvarar att familjer från skilda områden i
staden kan traffas och ha ett socialt liv.
Enligt planförslaget ar anslutning till koliektivtrafken inte den perfekta och snabbaste
lösningen för de boende i detta område när de skali ta sig tili arbetet eiler har annat
ärende Iangt frin bostaden. Det förutsätter tyvärr att bilkörning är fortfarande
huvudalternativ för snabba transporter. Statistiken visar att antalet bilar har inte
minskat utan ökat i staden. Men förslaget raknar ändå med ett lagt bilinnehav i detta
område.

Tiil bebyggelsen hörande parkeringsplatser placeras i planförslaget i huvudsak under
marknivan. Det ar en dyrbar lösning som har tråkiga konsekvenser. Boendekostnaden
blir hög vilket föranleder en social segregation. Den naturliga naturen har inte chans
att frodas utan hänvisas tili vissa utvalda platser med mycket liten livsmiljö.
Radhuslängor har i planförslaget placerats intiil höga hus och hög mur. Lagen kan
anses vara olämpliga med tanke på att de höga husen kommer att sk~rnmasolen och
ger besvärlig insyn.
Planförslaget har hög ambition vad galler byggnaders gestaltning och materialval
vilket i och för sig är viktigt och är vart beröm. Däremot saknar planförslaget insikt
tili människors dagliga liv, hur familjelil-et fungerar, vad som gör att människor trivs.
Vi har inte räknat ut exploateringstalet för området för det s k d e bli en aiit för hög
siffra. hIen vi är övertygade att det skulle bli ett bättre bostadsområde om
exploateringen var lagre.
Vi önskar att våra synpunkter beaktas. vi önskar att n i tänker på att de som flyttar tiil
detta aktuella område kommer att bo i Malmö och i Malmö kommer de att bo på
Limhamn. Och här galler småskalighet och närhet tiil varandra.

Kommentar
Gatukontoret ar huvudmanfirparken och kommer att ta sitt ansvarfir skötseL och underhäll.
Ruderatkaraktar behöver inte be&& att denförhmmas utan kan t expåverka vilka arter som
gynnas och en gestaltning som minner omparkens tidzjareftnktion som ~päromräde.
To% gårdar och wderaparken erbjuder uterniJo och möteJplatserföralla åldrar. Limhamnfaltet
har obegränsadeytorfir lek, bollqeLmm och skolanpä Gkrsbruksområdet kommer också att
innehalla stömytorför Lite a h barn.
Gindartgata begder t r 4 k p a degäendes villkor dus ca 7 km i timmen.
Nedfbrter tdgarageplaneras i bovan på loka(gatorna sa nara Gejiergatan och Limhamnsvägen
som möjhgtfir att begränsa trajken sä mkt som möjizjt. BesökJparkeringkan i begränsad
omfattning anordnas i markpkznetpå kvartersmark ochpä nägraplatser som kantstenparkering
eller likande igatorna.
LMalmöstad arbetarför att kollektivtrajken ska bli battre aven i detta omräde.
Kuarteren ar såpass stora och planeras med de Lagta husen i söder och väster viLket innebar att
solen kommer att komma nerpägärdarna stöm delen au året.
Exploateringen har ur hållbarhetssynpunkt planerats hgre an i omgivande områden.
Följande har inget att erinra mot förslaget

Lantmäterimyndigheten
Miljöförvaltningen
Räddningstjänsten
Serviceförvaltningen
Trafikverket
Eon Gas

Planförslaget har justerats 2014-05-03 med anledning av inkomna
anmärkningsskrivelser.
Planbesknvningen har justerats avseende bulierberakning, och marksanering.
På plankartan har byggratten justerats marginellt i hörnet GejersgatanLimhamnsvagen för att möjliggöra en mer flexibel gestaltning nar byggnaderna byggs
samman för att skärma av bulier frin gården.

:IG,bl hi%flx
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Kersán Torseke Hulthén.
Planchef

Planhandläggare
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PLANBESKRIVNING
Detaljplan för fastigheten Gjuteriet 18 m.fl. i Limhamn i Malmö

PLANFORFARANDE
Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900 och har bedömts vara av den
karaktären att den ska hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kap 279
och kan antas av Stadsbyggnadsnamnden i Kommunfullmäktiges ställe.

HANDLINGAR
Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser illustrationsplan,
fastighetsförteckning (finns tillgänglig på Stadsbyggnadskontoret),
samrådsredogörelse, utlåtande efter granskning och denna planbeskrivning.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen ar att göra det möjligt att fortsatta den stadsomx-andling som
pågir i omgivningen. Industribyggnaderna kommer att ersättas av bostäder
samt kontor och handel m.m. främst i bottenvåningarna i publika lägen. En
förskola för 100 barn uppdelade p i fem avdelningar varav en avdelning som
uteförskola ska finnas inom planområdet.
Planen omfattar även fastigheten J h h a m n 156:90 nordost om Geijersgatan.
P i denna fastighet föreslas en byggnad med handel-/centrumverksamheter i
två plan, med parkering under mark. Ovanpi centrum\-erksamheterna planeras
bostäder och trädgård.
Järn\-agsområdet i planområdets västra del planläggs för en park med
karaktären av nideratpark. Det innebär att den ska innehilla växter som
spontant koloniserar övergivna områden i staden.
Fotavtrycket från den gamla industrin behålls genom att mellanrummen mellan
byggnaderna behålis som gator och torg mellan dem utformas bostadskvarter

med byggnader vars gestaltning och material ska ge området en fortsatt
industrikaraktär. IContorshuset med entrén till området frin Limhamnsvagen,
bevaras delvis och maskinverkstadens veckade fasad mot Limhamnsvagen
återuppbyggs. Dessutom ska industrikaraktaren understrykas genom att
fasadmaterialet i huvudsak ska vara tegel och puts.
Bebyggelsen planeras som knngbyggda kvarter med variation meiian
byggnadernas gestaltning och höjd. I tre av kvarteren består en sida av radhus.
Hushöjden varierar mellan 3 och 6 våningar, med nägra hus i norr som ullåts
bli 7 respektive 8 våningar höga.
Väster om Limhamnsvagen finns parkeringsplatser som i planförslaget
överförs till gatumark.
Planen ger möjlighet att bygga omkring 700 lägenheter varav 12 bostäder i
form av radhus. Upplåtelseform kan inte regleras i en detaljplan.

PLANDATA

Planomradet ligger i Limhamn, meiian hiagasinsgatan och Limhamnsvagen.
Fastigheterna Gjuteriet 17 och 18 ligger sydväst om Geijersgatan medan
fastigheten Limhamn 156:30 ligger nordost om Geijersgatan. I väster begränsas
planomradet av Magasinsgatan och Ribersborgsstigen och i nordost av
fastigheterna Vildanden 8 och 9. Parkeringen langs Limhamnsvagen ingår i
samma fastighet som gatan nämligen Limhamn 150:l vilken ags av Malmö
stad.
Områdets area är ca 6,7 ha och består av en yta som ar omkring
270 * 260 meter. Fastigheterna Gjuteriet 18 och Limhamn 156:90 ags av
Fastighets AB G18 Wihlborgs och fastigheten Gjuteriet 17 ags av Ikano.
Nordväst om fastigheten 159:90 omfattar planen del av fastigheterna Limhamn
150:l och 11:5 vilka båda ags av hlalmö stad. Spiromradet tillhör fastigheten
Limhamn 151:460 som ags av Malmö stad.

Graden av miljöpåverkan som genomförandet av en detaljplan kan komma att
medföra ska alltid bedömas. Vid behov ska nödvändiga utredningar samt
konsekvens- och åtgärdsanalyser göras.
Planen bedöms inte medföra betydande miljöpiverkan såsom avses i mtljöbalken 6 kap 11s. Planen bedöms dock medföra viss miljöpaverkan varför
följande utredningar har gjorts och utgjort beslutsunderlag till olika ställningstaganden: Miljöteknisk markundersökning för Gjuteriet 18 och för marken
under kontorsbyggnaden, byggnadsantikvarisk utredning, builerutredning och
riskutredning. Dessa finns sammanfattade i slutet av planbeskrivningen, under
rubriken ~IILJOKONSEKYENSER.

TIDIGARE STALLNINGSTAGANDEN
RIKSINTRESSEN

Planområdet berörs av riksintresset högexploaterad kustzon enligt miljöbalkens
4 kap 2 Detta riksintresse ska inte hindra tätortsutbyggnad. Planomradet
ligger i ett utbyggt tätortsområde varför planen inte kommer att påverka
riksintresset.

s.

OVERSIKTSPLAN

Enligt översiktsplanen för hfalmö från 2005 ar angiven markanvändning för
kvarteret Gjuteriet, industri medan översiktsplanen anger natur på del av
fastigheten Limhamn 156:30 och marken som planläggs för park utgör
trafikomrade.

I Oversiktsplan O P 2012, antagits i maj 2014, är området betecknat som
blandad stadsbebyggelse
PLANPROGRAM

Planprogram 4637 för Limhamns industriområde, augusti 2000, omfattar
omradet söder om Geijersgatan väster om Limhamnsvägen och norr om
Ovägen. Programmet anger att bostäder kan vara möjliga i icke störda lagen
inom kvarteret Gjuteriet, exempelvis i den västra delen. Planprogrammet anger
ocksä att detta skulle kunna vara ett av flera lämpliga lagen för en skola för
arskurs 6-9. Planerna som senare upprättats för kTarteret Glasbruket och
kvarteret Cementen innehaller skolor.
Väster om kvarteret Gjuteriet ligger Glasbruksomradet med en detaljplan som
medger ett stort antal bostäder samt skola, kontor, hantverk och icke störade
industri.
GÄLLANDE DETALJPLANER OCH OMRADESBESTÄMMELSER

Gällande stadsplan PL 752, upprättad 1959, anger industri som
markanvändning med en total byggnadshöjd pa 16 meter för större delen
k\-arteret Gjuteriet. Väster om industrikvarteret är omradet fram tili

Magasinsgatan planlagt som specialområde för järnvagsandamål och som
specialområde för parkeringsandamål.
Närmast Geijersgatan galler PL 47 Byggnadsplan för Limhamns I<öping
upprättad 1906 som anger att det är hamnomrade.
Langs Limhamnsvagen, utanför kvarteret Gjuteriets centrala delar, galler
PL 1499, som vann laga kraft 1982-12-28. Den innehaller parkering under
vilken ledningar far finnas.
För omradet norr om Geijersgatan galler PL 1213 del av kvarteret lTildanden
som rann laga kraft 1974-07-17. Inom fastigheten Limhamn 156:90 anger
planen specialomrade för parkering omgiven av en tomt för handelsandamål.
Nordväst om denna ar fastigheten Limhamn 150:l planlagd för fritidsomrade
och fastigheten Limhamn 11:5 som specialområde för parkering.
Gjuteriet 17 omfattas ax- D p 4960 som vann laga kraft 2007-12-06 och som har
en genomförandetid på 5 ar. Planen tiiiater icke störade industri, h a n ~ e r ksamt
kontor med en högsta totalhöjd på 16 meter för Bostiks befintiiga byggnader.
Sydväst om den finns en byggratt med en högsta totalhöjd på 8 meter pa
fastigheten Gjuteriet 20, längs tomtgränsen som utgör södra gränsen för denna
plan. Planen innehaller en bestämmelse som reglerar att ljudnivan för
ventilationsaggregat inte far överstiga naturvardsverkets riktlinjer för externt
industnbuller.
BOSTADSPOLITISKA MAL

Bostadspolitiska mål för hfalmö antogs av kommunfullmäktige 2012-11-22.
Målen ar indelade enligt håiibarhetsprincipen i mal för en socialt hallbar
bostadsförsörjning, mål för en ekonomiskt hällbar bostadsförsörjning samt mål
för ett ekologiskt langsiktigt hållbart byggande.
HANDLINGSPROGRAM FOR ARKITEKTUR OCH STADSBYGGANDE

Planomradet ingar i karaktären "verksamhetsområde" enligt Handlingsprngram
for arkitektur o~,bstadbygande (antaget av kommunfdlmaktige 2005).
GRÖNPLAN

GmnplanforMalmö (godkänd av kommunfuiimaktige 2003), redovisar tillgång
och brist pa olika sorters grönytor i hialmös stadsdelar. Grönplanen ar ett
planeringsunderlag som behandlar gröna varden fran en rekreativ och biologisk
utgångspunkt. I grönplanen anges att Kuststraket som ska binda samma
Ribersborgsstranden med Strandparken i Limhamn söder om O n och vidare
mot Sibbarp och Klagshamn.
OVRIGA

När det galler miljöfragor ska den generella strävan vara att bidra till att na
miljömilen som finns angvna i rViJo$rngralilfor MaImö stad 2009 - 2020.
Energis&ategifirSeZi[aImö,pr
3083, godkänd av kommunfdimaktige 2009-12-17, är
vägledande i energifrkgor. Energistrategm syftar till effektivare energianvand-

ning, byte till förnybara energislag samt bättre planering, ekonomi, säkerhet
och kunskap.

L2.1JöbJ,@mgram*d ar kommunens program för hallbart byggande.
Programmet som galler för bade bostäder och lokaler ar vägledande vid
nybyggnation pa mark som kommunen inte äger eller säljer.
TrajkmiJ@mgramjorMalmö stad 2012-20 17, antagen av tekniska nämnden
2012, ar inriktat på att skapa ett rent, snalt och tyst transportsystem där det ar
lätt att färdas haiibart.
Behov av bil- och cykelparkering för olika rerksamheter redo\-isas i
Parkenkg~poligo6.h Parkeringsnonn (antagen av stadsbyggnadsnamnden i
september 2010). Den genereila parkeringspolicyn i Malmö ar att en fastighets
p-behov ska lösas på kvartersmark. P-normen ska aiitid följas vid ny- och
ombyggnadsprojekt.

TillampningssknjrtfOrtrajkbuller 2013-03-7 1 beskriver vilka riktlinjer som galler
för trafikbuller och hur kommunen all'ampar dem.
UtemiJö vidforskolor i Malmö beskriver vilken kvalitet förskolornas utemiljö ska
ha och hur stora ytor som eftersträvas för att denna kvalitet ska uppnas.
I<valitén bedöms ocksa utifran LekuärdesfaktorfOrfOrskoIoriMalmö där
betydelsen av utemiljöer med olika innehåll beskrivs.
AfaIIJplan 201 1-20I 5 j r MaLmö och Burh, ar antagen av kommunfullmaktige i
respektive kommun. Planen har tre övergripande mål som berör hållbar
konsumtion, &ten a\7 att prioritera miljönytta samt att det för användaren ska
vara ratt att göra ratt.

FORUTSATTNINGAR
HISTORIK
KVARTERET GJUTERIET

Kvarteret Gjuteriet ligger i en kil meiian Limhamnsragen och MalmöLimhamns järnväg. Kvarteret har fått sitt namn efter Skinska Cementgjuteriet
som pa 1896 anlade en fabrik för tillverkning av ornament i cement och gips.
Sydväst om denna fabrik anlades 1905 ett oljeslageri dar det bland annat
tillverkades linolja. Oljeslageriet lag kvar ull 1930-talet då det revs för att ge
plats åt AB Ljungmans Verkstäder. I södra delen av kvarteret Gjuteriet lag
Limhamns aduceringsverk, som ullverkade gjutjärnsprodukter. Bebyggelse fran
den industrin finns bevarad p i fastigheten Gjuteriet 20.
LJUNGMANS & DRESSER WAYNE

AB Ljungmans Verkstäder grundades av Jacob C Ljungman 1924. Firman var
utrustning för bensin- och
först belagen på Citadellskajen och all~~erkade
oljebranschen. Bilismen var pa stark frammarsch t i d den här tiden och
efterfrågan på produkterna var stor. Företaget utvecklade den så kallade VICIpumpen, en bensinpump med matfunktion. 1928 flyttades ullverkningen till
Vellinge, medan hux-udkontor och konstruktionsavdelningen stannade kvar i

hfalmö. På 1930-talet startade man dessutom kontor i Stockholm och
Göteborg och delar al- produktionen gick pa export. Ledningen hade da tagits
över av Ljungmans svärson Erik Eklund. Totalt hade företaget ca 350 anställda
i mitten av 1930-talet. Vid den har tiden började man anlägga nya fabrikslokaler
i Limhamn, på en tomt vid Limhamnsvagen som tidigare brukats av Skanska
Oljeslageriet. 1938 flyttade fabriken dit, i nya lokaler som planerats av durektör
EMund. Efter en viss nedgang under andra världskriget gick företaget på högT-arv då bilismen ökade enormt. -4~-enden ökade användningen ax- eldningsolja
gynnade företaget, då man börjat dlverka bland annat oljetankar och tankbilar.
Företaget expanderade med nya fabriker ibland annat Icöpenhamn, Jönköping
och Göteborg och flera dotterbolag uppstod. 1970 såide Eklund bolaget till
den amerikanska koncernen Dresser Wayne. 2007 rar antalet anställda i Limhamn 250 personer. 2010 flyttade verksamheten till nya lokaler i Norra Hamnen och fastighetsbolaget Wihlborgs tog över tomten 1-id Limhamnsvagen.
BEFINTLIGA FORHALLANDEN

Industribyggnaderna på fastigheten Gjuteriet 18 har rivits på grund av att sava1
byggnader som mark var förorenade. Markan pa fastigheten Gjuteriet 18 ar
sanerad och godkand av tillsynsmyndigheten, det galler dock inte marken under
kontorshuset. Kontorsbyggnaden star kvar, Fasaden mot Limhamsvagen,
trapphuset och baghallen ska bevaras.
Bostik tillverkar golvspackelprodukter i industribyggnader pa fastigheten
Gjuteriet 17.
Nordost om Geijersgatan ligger fastigheten Limhamn 15690 Den bestir av en
grusyta som ligger lägre an omgivande mark och används för parkering. I
väster finns viss x~egetationmen traden som vaxer tätt tillsammans är inte
möjliga att spara.
Det finns ett arrendeavtal inom fastigheten Limhamn 150:l (111-4268) dar
marken enligt gällande plan är fritidsomrade. Samma avtal omfattar del av
fastigheten Limhamn 11:5 som ar parkering enligt gällande plan.
Järnvagsområdet som inte använts på många år ar igenvuxet med sly.
Limhamnsvagen är cirka 30 m bred. Langs västra sidan ligger en parkering som
kan uppfattas som bred förgirdsmark, marken ags dock av Malmö stad och är
planlagd som parkering.
Norr om fastigheten Limhamn 15690 ligger en envånings kontorsbyggnad och
öster om fastigheten ligger en byggnad med kontor i funktionalistisk stil med
en souterrangvaning.
KULTURHISTORISKTVARDEFULL MILJ0

Omradets historia som beskrivs oran innebar att utgångspunkten för
planarbetet var en kulturhistoriskt rardefull miljö. Efter att föroreningar i mark
och byggnader analyserats konstaterades att endast delar av kontorsbyggnaden
ar möjligt att spara. Ambitionen ar dock fortfarande att omradets historia ska
avspeglas i den nya planens struktur och bebyggelse. 'I'ardena baskrivs i

Rapport 2011:001 "Byggnadsantikvarisk utredning, Ljungmans i Limhamn Bebyggelsens kulturhistoriska varden" som Malmö Museer, kulturan-senheten
har producerat. Följande texter ar hämtade ur rapporten:
"LJUNGMANS I STADSBILDEN

Ljungmans fabriksanläggning ligger delvis exponerad ut mot Limhamnsvagen,
en viktig infart ull Limhamn. Kommer man frän Malmöhållet passerar man
den gamla gränsen mellan Malmö och Limhamn när man kör genom rondellen
vid Geijersgatan/Vaktgatan. Har andrar ocksa bebyggelsen karaktär. Frän att
Limhamnsvagen har varit kantad av bostäder och Limhamnsfaltet finns nu
gammal industribebyggelse på båda sidor av vägen. På höger sida ligger
Ljungmans, och pa vänster sida dyker snart den gamla Bindgarnsfabnken upp.
Det röda teglet, ett typiskt material för det tidiga 1900-talets industribyggnader,
dominerar gatubilden. Bebyggelsen ar relativt låg och vidsträckt, vilket ar
karaktäristiskt för industribebyggelse. Ljungmans maskinhallar med den
veckade fasaden samspelar med bindgarnsfabrikens repetitin uppbyggda fasad
i sydöst. Pa ett liknande satt möter bindgarnsfabrikens statliga huvudbyggnad
från 1900-talets början Ljungmans tidstypiska funkisbyggnad.
BEVARANDEDISKUSSION

Ur ett industrihistoriskt perspektiv är samtliga byggnader på fastigheten av
intresse, eftersom de representerar olika moment i ullverkningsprocessen och
tillsammans utgör en helhet.
Flera av byggnaderna ar intressanta ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv, och
har arkitektoniska kvaliteter. Det galler framför allt de byggnader som ligger
utmed Limhamnsvagen (kontorsbyggnad och maskinhall) samt de bada
gjuterierna.". . .
..." Ur ett stadsbildsmassigt perspektiv ar ett bevarande ut mot Limhamnsvägen av extra stor betydelse, eftersom de byggnader som ligger dar ar
exponerade ut ett viktigt strak, och det finns ett värde i att bevara stadsbilden
uuned denna infartsväg till Limhamn. Samspelet mellan Ljungmans byggnader
och annan äldre industribebyggelse utmed vägen ar viktigt och mycket
bevarandevärt. ". . .
..."Kontorsbyggnad - (delvis) mycket stort bevarandevarde

Den byggnadsdel som ligger mot Limhamnsvagen och som har fasader i mörkt
tegel har ett mycket stort bevarandevarde. Ur antikvarisk synx-inkel är ett
I>cvarati<lc.a v byggnaden i sin hclhet dci onslivirda. Sorn cn kompromiss karl
det dock :ma ncccptalclr arr rim minrdre ~.arclt.fulladclnr nv by>~;n;iden.
llvggnadcns iunki~onaliiiskakaraktarsrlrng ar vikriga :irt I,ev;ir:i och dcn
uriprutiglig;~iitfiirmningen skri vara ft~rcbildvid cjrnbvgnd.".
. .
. ..

I parken finns ett runt stadsvarn frän andra världskriget som har ett
kulturhtstoriskt varde.

TOPOGRAFI LANDSKAP OCH VEGETATION

Det finns inga patagliga nivåskillnader inom omradet.

I kanten av fastigheten Limhamn 156:90 vaxer lövträd och sly. D e ar så
sammanvuxna att de inte kan bevaras vid en exploatering.
Järn\-agsomradet ar bevuxet med sly, trad och örter som etablerats spontant.
Naturparken som nämns i Grönplanen föreslas enligt planprogrammet bli en
ruderatpark i järn\-agsområdet väster om kvarteret Gjuteriet.
Planen för Glasbruksområdet (mellan det nu aktuella planomridet och
Oresund) innehåller en park som sträcker sig från hiagasinsgatan väster om
planomrädet och ner tili havet. Den är en siktlinje att ta hänsyn ull i planen.
Norr om planomradet böjar Ribersborgsstranden och Limhamnsfaltet med
Hylliekrokens golfbana, planer för olika bolisporter och flera andra möjligheter
ull fritidsakti~~iteter.
Planomradet har mycket god tillgång tili grönomraden och rekreationsmöjligheter i omgivningen.
TRAFIK
GANG - OCH CYKELTRAFIK

Gångbanor finns pa samtliga gator som omger planområdet. Cykelbana finns
på västra sidan av Limhamnsvagen och planer finns för en ny aven på östra
sidan av Limhamnsvagen samt langs Geijersgatan. Ribersborgsstigen som följer
Ribergsborgsstranden upp till Vastra Hamnen ar ett viktigt rekreationsstrak för
saval gaende som cyklister. Stråket avslutas i dagsläget i höjd med Geijersgatan
men tankar finns om att utöka detta strak söderut mot On.
KOLLEKTIVTRAFIK

Pa vardera sidan av cirkulationsplatsen i korsningen mellan Limhamnsvagen
och Geijersgatan finns en busshallplats mot Centrum respektive On.
~ å n ~ a ~ ~ sullt ibusshallplats
nd
är som langst 350 meter inom planområdet.
Sträckan trafikeras av linje 32 var 15:e minut i högtrafik och var 30:e minut i
lagtrafik.

I tillämpnings PM tillhörande Parkeringspolicy och parkenngsnorm i Malmö,
2012-08-23, beskrivs vilka faktorer som ar vägledande för att bedöma hur god
kollektivtrafikförsörjningen ar inom ett gvet omrade. Fem faktorer har
definierats i syfte att utgöra stöd för bedömningen. Uppfyiier ett omrade någon
a\- kategorierna A-D kan laget sagas uppna god standard avseende
kollektivtrafikförsörjning. Planomradet kan sagas ligga på gränsen att rymmas
inom kategori D som lyder som följer:

'3 Ial&kat~~er
med bra ko//ektizetrafik,omriden i. ..]inom i00 meters avstand till hal&lats
med minst en bye med minst 10-minuters&ajk mot betydande destination, eller med minst
tv8 linjer mot minst tre begdande destinationer.

Det aktuella området har alltså potential att uppnå en god standard avseende
kollektivtrafikförsörjning förutsatt en ökad turtäthet med minst 10minuterstrafik.
BILTRAFIK

Oster o m planområdet löper Limhamnsvagen med 10 - 12 000 fordon per
årsmedeldygn. Trafiken kommer enligt prognosen att öka till 13 - 17 000
fordon per årsmedeldygn när ny bebyggelse pa O n och Limhamns industriomrade är utbyggda. Norr om området leder Geijersgatan, som byter namn d l
STaktgatannar den korsar järnvägen, mot Ribersborgsstranden och
Glasbruksomradet. Den trafikeras ax73100 fordon per arsmedeldygn. Trafiken
pil Geijersgatan kommer också att öka efterhand som Glasbruksomradet byggs
ut.
HALLBART

RESANDE I LIMHAMNS HAMNOMRADE

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en strategi med fokus på hållbart resande
i Limhamns hamnområde som godkannandes i stadsbyggnadsnamnden i
oktober 2014. Ambitionen med strategin ar att minska efterfragan pa bllresor i
området och minska bilinnehavet. I strategin belyses förutsättningar och
möjligheter för ett hillbart resande och förslag pa konkreta åtgärder
presenteras.
Ambitionen med strategin, Hallbart resande i Limhamns hamnomride, är att minska
efterfragan pa bilresor i omradet och minska bilinnehavet. I strategin belyses
förutsättningar och möjligheter för ett hålibart resande och förslag pa konkreta
åtgarder presenteras. Strategin godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2014-10-16.
Malet för Limhamns hamnområde är att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska
sta för minst 65 % av resorna år 2030. För att na stadens uppsatta mål
avseende trafikfördelning och samtidigt bibehalla dlgangligheten vid fortsatt
exploatering kommer det att kral-as en kraftsamling. Resor från/till och inom
Limhamns hamnomrade behöver vara präglade av hållbarhet. hfålet kommer
att följas upp via hlalmö stads kontinuerliga resvaneundersökning.
Arbetet med ett hållbart trafiksystem kommer att kräva delaktighet från alla
aktörer som ar delaktiga i den fortsatta utvecklingen: byggherrar, verksamheter,
boende, besökare med flera. Malmö stad kommer att tillhandahalla verktyg i
form av aktiviteter och strategier för att nå målen. hIen för att nå milen maste
alla som ar delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Limhamns hamnområde
ullampa verktygen och andra sitt förhaliningssatt till resandeframkomlighet och
tiliganglighet. Ett resbeteende med högre andel gång, cykel och kollekti\+rafik
och mindre bilresande måste bli det naturliga valet.
Staden, byggherrarna och de olika verksamheterna maste arbeta aktivt
tillsammans med savd beteendepaverkan som fysiska åtgärder för att skapa
goda förutsättningar för att ga, cykla och aka kollektivtrafik. Strategier och
aktiviteter har formulerats inom delområden. För att uppna en langsiktigt
hallbar trafiksituation kravs det att liknande kraftfulla åtgärder ocksa
genomförs aven i övriga hlalmö.

LEDNINGAR

I Limhamnsvägen finns ett stort antal ledningar av olika slag. Närmast
fastighetsgränsen ligger en huvudledning för fjärrvärme. VA-ledningar att
ansluta planområdet all finns i Geijersgatan och i Magasinsgatan. Mellan
parken, i planomradets västra kant, och den planerade bebyggelsen går en
dagvattenledning av betong med dimension 600 mm. E.ON el har ledningar
inom området och en nätstation nära östra hörnet på fastigheten Gjuteriet 17.

PLANFORSLAG
OVERENSSTAMMELSE MED OVERSIKTSPIANEN

Förslaget följer intentionerna i Oversiktsplan 2012 och planprogram Pp 4637
för Limhamns industriområde från 2000. Planprogrammet anger att bostäder
kan vara möjliga i icke störda lagen inom kvarteret Gjuteriet, exempelvis i den
västra delen. Planprogrammet anger också att planområdet skulle kunna vara
ett av flera l'ampliga lägen för en skola. Angränsande planer inom samma
planprogram innehåller dock redan två skolor. Nu föreslagen markanvändning,
som stämmer med förslaget till O P 2012, bedöms som lämplig eftersom
detaljplanerna för Glasbruksområdet väster om planområdet och för
Cementen 13 söder om kvarteret Gjuteriet medger ett stort antal bostäder,
kontor, hantverk samt icke störande industri

m
.
.,..

Bilden visar planområdets läge tillsammans med illustrationsplanernaför
intilliggande planer monterade på en flygbild. Detaljplanen för Glasbruket (Dp
4697) innehåller bostäder i norr och verksamheter i söder, närmast kvarteret
Gjuteriet finns en skoltomt och norr om denna leder Glasbruksparken ned till
havet. DetaQplanenför Cementen (Dp 5099) innehåller bostäder, park och skola.

STRUKTUR

Kvarteret Gjuteriet ska omvandlas från industriomrade till blandad
stadsbebyggelse. Det kommer att ske successi~-tefterhand som verksamheterna
flyttar. Kvarteret som ar tydligt avgränsat åt alla håll, har studerats i sin helhet i
olika skisser. Det finns en vilja och en ambition att tydliggöra h-arterets
indusuihistoria. Den föreslagna knrtersstrukturen utgår
från de industribyggnader som funnits i området och mellanrummen mellan dem. Ny
bebyggelse föreslås bli mellan 3 och 8 vaningar. I den nyligen antagna
detaljplanen för fastigheten Gjuteriet 21 i kvarterets södra del planeras en 10
vaningar hög byggnad. Biltrafiken avses ledas pa lokalgator genom området,
huvudsakligen i nordsydlig riktning. Det ska inte vara långa genomgående gator
utan en framtida koppling mellan de gator som planläggs inledningsvis bör
ligga förskjuten i förhaliande till dem.
Ingen biltrafik ska ledas genom Ruderatparken däremot bör gångbindelser
UR-ecklasi östvästlig riktning vidare till Glasbruksparken och á11 den planerade
skolan. Strukturskissen visar gångfartsgator som leder mot parken och grönytor
bade på aiiman plats och pa kvartersmark. Spärområdet föreslås bli en
ruderatpark som blir en del i det gröna ICuststråket mellan Limhamnsfaltet i
norr med Strand~arkeni Sibbam.

-
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Bilden visar gatustruktur och grönytor inomplanområdet Dp 5220 och inom
Dp 5130 som nyligen vunnit laga b a f i Röda linjer visar gator, streckade röda
linjer gångfartsgator och den tjocka pilen visar behovet av en gata som iframtiden
kan binda samman planområdena.

Planomradet delas in i sex kvarter, av gator som sammanfaller med
kommunikationsytorna i det tidigare industriområdet pa fastigheterna Gjuteriet
17 och 18. En fastighet norr om Geijersgatan ingar också i planen. I<x-arteren
är t111viss del "uppluckrade" för att möjliggöra en kontakt mellan gata och
gardar.

1
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1Flygfoto över kvarteret Gjuteriet
d
2011. Sedan dess har en stor del av byggnaderna
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rivitspå grund av att såväl marken som byggnaderna varförorenade. Plangränsen är markerad med streckad röd linje på bilden.

1
VolymskissSjgren Arkitekter, Stadrstudio hargiofidisserna som ar underlugjir de två
kvarteren nannast ruderaparken.

Avtqcket från industribyggnaderna som funnits på platsen har vant styrande
för kvartersstrukturen i området. Det resulterar i ett större kvarter som aven
inrymmer en förskola och fyra kvarter med yttermått meiian 50 och 80 meter.
Exploateringen ar relativt hög med höga byggnader som följd. Girdarna i
kvarteren blir mellan 20 och 30 meter breda, och ger plats för flera funktioner.
Bredden är också gynnsam då solen når ner dl marken under större delen av
året. Avsikten ar också att byggnadernas arkitektur ska återspegla ett
industritema. Bottenvåningen eiler de två nedersta våningarna bör vara i ett
avvikande material för att markera områdets tidigare skala, ett stort inslag av

tegel eftersträvas. Det finns dessutom en strävan att återskapa en del av den
vertikala riktning som funnits i de två gjuterierna som hade var sitt tom.

Exempelfrån industribebyggelsen somfanns i området: Fönsterband, med deta& i murning och
småó,rkantiga rutor. Gjutentomen som verti;C:alaelement i vitputs.
BEBYGGELSE

Bebyggelsen delas in i delområden för att området inte ska bli för enhetligt.
Även inom delområdena ska gestaltningen varieras. hled flera olika arkitekter
som projekterar byggnaderna ökar variationen.
Målsättningen ar att bebyggelsen i planområdet ska återspegla områdets
historia. Tegel är ett karaktäristiskt material som föreslås dominera i bottenvåningarna medan ljusare puts förslås på de högre byggnaderna. Tidigare
bebyggelse på platsen har karaktäriserats av tegelarkitektur med fönsterband av
kvadratiska spröjsade fönster. Det fanns två gjuterier med vita torn vilka kan
avspeglas i nya verukala former.

Exempelpi modem bebgeelse med itzdusstniaraktä~

DELOMRADEN
Konforsbyggnaden

IContorsbyggnaden bildar ullsammans med en friyta ett eget kvarter, dar friytan
kan bli gård eIler torg framför en ny byaratt för bostäder med möjlighet tiil
kontor eller handel i bottenvåningen,
Byggnaden har stora kultumarden men marken under byggnaden är förorenad,
De värsta föroreningarna finn$ under byggnadens norra del och de delar som
bedömts som viktigasr att bevara
ligger i söder. Ett Byggnadstekniskt
utláitande har presenterats av
/' Danewids 1%-byrå AB 2013-0531. Den visar att det är mojkgt att
bevara fasaden med delar av
stammen som idag stabiliserar den,
se
ritning. Ett provisoriskt stålstativ
-k--4 '
behover uppföras far att stabilisera

/
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Rztningama visaï kontorrb_ygnadenmedfaraden mot Limhamnsvagen till vänster i båda
ritningarna. Skrafferad del au b_ygnaden,på ritningen tili uänster ovan kommer att rivas,
det som inte i r skraSfeïat bel@ med rivningforbzid ipLanen. Lznjen i den högra bilden
ovan visar lagetfor sektionen nedan.
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Bilderna ovan visar vilken del av byggnaden som kommer att sparas och vilka
höjder byggnaden har idag. I planbestämmelserna står att "högsta totalhöjd ska
vara lika befintliga byggnadsdelar (högre kontor, trapphus, lägre kontor och
båghall). Dock fär båghaiiens tak friläggas.'' och "Vid ändring av fasad mot
Limhamnsvägen ska fasadens ursprungliga utformning vara vägledande.''
Byggnadens ursprungliga utformning frin 1938 ska vara vägledande vid
ändringar. De värdefulla karaktärsdrag som ska beaktas ar: tegel, fönsterband,
och uppglasad fasad samt den ursprungliga utformningen, enligt Malmö
Museers rapport 2011:OOl. Andringar ska planeras i samrad med antikvarisk
expertis.

5

Ljungmans kontorsbyggnad I938 med den ursprungligafonstersattningen och
innan ytterligare en våning byggdespå byggnadsdelen narmast i bild Foto
Edward Rosengren.

Vad byggnaden ska användas d ä r ännu inte Hart. Den föresläs få
användningen centrumändamäl så att den kan nyttjas som kontor, handel,
biograf, gym elier nägot annat den passar för. Planen tilläter bostäder frän plan
3 och uppåt i den bevarade delen och bostäder med kontor och handel för
iillkomrnande byggnader i kvarteret.
Det finns behov av LSS-boende inom planområdet. LSS ryms inom
användningen B, bostäder. Kontorsbyggnadens volym gör den lämplig för
LSS-bostäder.
Innanför kontorshuset föresläs en öppen plats p i kvartersmark. Den kan
användas som torg, uteservering eller liknade och ska vara trädplanterad,
Mellan den öppna platsen och fastighetsgransen mot Gjuteriet 20 föreslås en
byggratt i fyra väningar.

Maskinverkstaden

L

I

Ma~kinverkstadensfasad hade iusinslapppä kodsidan pi
norra delen
;om ett band
med sd~rkanhgafonstemtorpåden södra delen som var alde. Detta kan inspera M
utformning av det tya buset. Den högïa bildenfrán bostadsbe&gelsepå Arabiasgamla
indtlstnomräde i Helfindors.

Norr om kontorshuset ligger ett stort kvarter, langs Limhamnsvagen, dar
maskinverkstaden tidigare låg. Kvarteret som är det största inom planomrädet
avspeglar storleken på maskinverkstaden, det utökas dock något mot
Geijersgatan där det tidigare fanns en öppen yta för transporter och upplag.
Storleken på kvarteret skapar möjlighet att integrera en förskoletomt i
bebyggelsestrukturen.
Planen reglerar att den sågtandade fasaden mot Limhamnsvagen ska återuppbyggas. Genom att fasaden återuppbyggs tydliggörs kopplingen ull den
industriverksamhet som tidigare funnits här. Teglet i den ursprungliga fasaden
har inte gått att bevara men den nya fasaden ska uppföras i rött tegel, gärna
ateranvant. Fasaden ska vara sammanhängande. Fönster och dörrar ska
placeras så en enhetlig fasad med industrikaraktar erhålls, gärna inspirerade av
mashverkstadens fasad. Langs Limhamnsvagen laggs tre meter förgärdsmark
till kvarteret. Förgårdsmarken tillsammans med entréerna, som ska vara
genomgäende, ger fasaden ett liv och en öppenhet som den inte hade tidigare.
Indraget cirka tre meter fran den veckade fasaden ullåts byggnaden vara fem
våningar hög. Byggnaderna på kvarterets kortsida mot Geijersgatan får vara
fyra till fem våningar höga.
~

- -

Mot lokalgatan i väster föreskriver planen att en förskola med fem avdelningar
varav en som uteförskola, ska byggas i tvi plan i siktlinjen från Glasbruksparken. Ovanpå förskolan får två våningar byggas som kan innehälla kontor
eller bostäder, LSS-boende passar bra har.. Förskolans gård ska vara 2400
kvadrameter, vilket motsvarar 30 kvm per barn för 80 barn på de fyra
avdelningar som inte är på uteförskolan. Förskolans gård upptar ungefir halva
friytan i kvarteret. Gården som till stor del ska anläggas på ett planterbart
bjälklag ska uppfylla de krav på innehåll och kvalitet som stalis på
förskolegärdar utifrån kommunens lekvirdesfaktor. Där redovisas vad som ska
finnas för att ullgodose barns olika former av lek och vila vilket gynnar deras
halsa och utveckling. Garage under gården får inte byggas anda ut till
lokalgatan, där ska det planteras stamträd som tillför gården och gaturummet

grönska. Gården har via öppningar i bebyggelsen pa bada sidor om förskolan
kontakt med lokalgatan och torget. Langs lokalgatan söder om förskoletomten
föreskrivs trevanings radhus och norr om förskola sluts hörnet mot
Geijersgatan med ett f$-avåningshus. Förskolan har behov av
komplementbyggnader som förråd för barnvagnar och lekredskap, rniljöhus
m.m. Dessa fär uppföras som avgränsning meiian bostädernas och förskolans
gärd. Högst 260 m2 komplementbyggnader far uppföras, denna yta ska också
omfatta cykelförrad, soprum eller liknande för de boende kring garden. Intiii
förskolan far klimatskydd för barnvagnsförrad och utesovplatser uppföras. Det
finns utrymme för girdar ull bostäderna i bada ändar av kvarteret. Förskolans
gard får inte bli en barriär utan den ska begränsas i sydöst så att bostadshusets
gårdsentréer b h ullgängliga och så att det finns möjlighet att röra sig mellan
bostadsgardarna.

I kxrarterets bottenvining fär finnas lokaler för handel, kontor eiier liknande.
Entréerna ska vara genomgaende.
Kvarteren vid torget
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B i w r á n volymstudien seddfran Glasbmksparkengenomgandartqatano6.h torget mot
&kolan.
Mitt i planområdet ligger &-a kvarter med en gångfartsgata och ett torg emellan.
Karaktäristiskt för kvartersbebyggelsen i Limhamn ar att kvarteren inte ar helt
kringbyggda utan det finns en kontakt mellan gata och gård. Det ska i dessa
kvarter finnas minst två öppningar i full höjd mellan husen och ett av dem ska
vara minst åtta meter brett och ett minst fyra meter brett. Byggnaderna norr
och öster i kvarteren tiiiats var fem till sex vaningar höga medan de i söder far
vara högst fyra våningar. I väster planeras stadsradhus i tre våningar.
Torget förstärker grönstraket mot havet och ska vara en samlingsplats. Minst
50% av bottenvåningarnas fasaderna mot torget ska innehålla publika lokaler.
Kvarteren mot parken

Kvarteren i väster öppnar sig mot parken. Byggnader i kvarterens norra sida
närmast parken tiiiats gå upp till sju respektive åtta raningar. De bildar
tillsammans med bostadhuset på Vildanden en serie höga smala gavlar mot
parken. Aven byggnaderna i kvarterens södra sida ska ha smala gavlar mot
parken. Dessa b h dock högst fyra vaningar höga. Några av byggnaderna längs

gagaterna förläggs indragna &än gatan sä att
gatunimmen varierar i bredd och rymmer
fbrutsatrningar att bli gronare.
I dessa kvarter finns möjlighet att utforma
byggnaderna med utskjutande byggnadsdelar in
mot gården. Det ger en variwad fasad och bidrar
ull variationen mellan kvarteren inom
planområdet.

Söder om Geijersgatan gick stadsgränsen meilan
L i m n och Malmö. Gränsen markeras med
högre bebyggelse i fem till sex våningar som kan
symbolisera en stadsmur.

I

E n bearbetadjz~aduppLevs som smalae.

Kvarteret Vildanden

I kvarteret Vildanden, norr om Geijersgatan, planeras en livsmedelsbutik i
bottenvåningen med annan centrumverksamhet i ett andra plan. Under
byggnaden ska finnas parkering. Ovanpä byggnaden, som täcker nästan hela
fastigheten, ska finnas en gärd med grönska, uteplatser och möjlighet ull lek
och samvaro. På garden får uppföras tvi bostadshus i fyra och respektive sex
våningar över garden.
Tillfart till denna byggnad föreslås ske från östra delen av fastigheten och frän
väster dar det finns en gemensam infart pä mark för itervinningsstation d l
fastigheterna längre in i kvarteret.

I anslutning all liTsmedelsbutiken ska finnas en ätervinningsstation där kunder
och allmänhet kan l'amna avfall för återvinning. FTI (förpacknings &
tidningsinsamlingen) är huvudman för återvinningsstationen och svarar för
insamlingen.

..
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Bygnaderna Langs
Gegergatan med
Vaanden till hoger,
bgnaden ar indragen i
bottenvåningenfor attge
buttreplats åtgående Ling~
Geqersfatan och fir
ykelparkering mm i öster.
De höga bgnadema
Längst bort bildar en port
mot GLasbmksområdet.

Kontor och handel

Kontor och handel ullåts i bottenvåningarna i hela planområdet. IGing torget
och mitt emot livsmedelsbuuken i Kvarteret krildanden ska minst 50 procent
av fasadlängden upptas av publika lokaler. I dessa byggnader ska
bottenvåningarna vara minst 3,5 meter höga mellan bärande bjalklag.
Därigenom förbereds byggnaderna för annan användning än bostäder i
bottenvåningarna.
Gestaltning

I<ontorsbyggnaden och den veckade fasaden mot Limhamnsvägen förklarar
områdets historia och detta tema ska genomsyra hela området. Markerade
vertikaler som funnits i området kan aterskap& och den tidigare bebyggelsens
skala kan markeras med bottenvåningen elier två våningar i amikande material
gärna tegel.

Byggnader med indu~tn'karaktä~
Fasaderna ska huvudsakligen bestä av tegel och puts. Inslag av glas, stål och
betong kan förstärka industrikaraktären. De högre byggnaderna bör vara ljusa
och det ska finnas en variation i området och i gestaltningen så att det vertikala
temat framkommer, bland annat i de högre husen mot parken.
Industrikaraktären förstärks med fönster, fönstersattning och andra detaljer
som hämtar inspiration från industrins byggnader.
Sockelhöjd och bottenvåningens bjalklag får inte vara hogre än 1,2 meter över
gatan för att ge en god kontakt mellan gata och bostäder. Publika lokaler och
bostadsrum där folk rcir sig och där det lyser har stor betydelse för att gatan ska
upplevas som trivsam och trygg.
Entréer ska vara genomgående och ansluta all mark på såväl gatu- som
gårdssida.
Bottenvåningens bjälklag får inte vara lagre an + 3,O meter över havsnivån.
ICallare eUer lokaler som är lagre placerade ska uppföras vattentäta,

FASTIGHETSINDELNING

Området kommer att delas in i flera kvarter. Kvarteren kan delas in i flera
fastigheter. Parkering under gårdarna liksom gardar, avfalls- och dagvattenhantering mm kan da behöva bli gemensamhetsanläggningar.
LANDSKAP OCH VEGETATION
PARKMARK

Planen omfattar en del av Kuststråket, ett planerat grönstråk, som ska binda
samman Ribersborgsstranden med Strandparken i Limhamn söder om O n och
vidare mot Sibbarp och IUagshamn. Genom Limhamns industriområde saknas
en lank. Dar kan straket ledas bade genom järn\-ägsområdet och langs kusten
Parken som nu planläggs avses utvecklas tili en ruderatpark med växter som
spontant etablerar sig på övergivna platser i staden. Spåren kommer att ligga
kvar genom parken och
dess historia. Parken som har en tydlig nord-sydlig
riktning länkar samman planomradet med Glasbruksparken som fortsätter
vinkelratt mot Ruderatparken förbi den planerade skolan och ner till havet i
väster.

I parken finns ett stadsvärn från andra världskriget. Det är ett cirkulärt
betongvärn byggt för tre mans betjäning med två kulsprutegevär.
Ursprungligen var det omiiat. Det ar det enda värnet med cirkulär form som
finns kvar i Malmö och det ska bevaras pa grund av kulturhistoriska värden.
Värnet förses med rivningsförbud i planen.
GRONINGAR PLANTERINGAR

Mitt i planomradet finns ett torg som bör tradplanteras och en del av den
västra och den södra lokalgatan är så bred att tradrader föreslås i gaturummen.
GRONSKA

PA KVARTERSMARK

Inom kvartersmark finns bredare förgårdsmark mot gångfartsgatorna, framför
radhusen och langs Limhamnsx-agen. Förgardsmarken här och intill förskolan
får inte underbyggas med garage utan det ska finnas möjlighet att plantera träd.
Bakom kontorsbyggnaden finns en plats eller gard som ska avgränsas med en
trädrad mot gatan. Träden ska planeras minst 2 meter från kvartersgransen för
att fa plats att utvecklas utan att inkrakta på gatans funktion.
Bostadsgardma ska oavsett storlek vara gröna och rika på växtlighet. Varje
gård ska dessutom innehalla en lekplats för mindre barn. Girdarna ska ges
goda förutsättningar för vaxtlighet och utformas sa att det skapas ett gynnsamt
mikroklunat som inbjuder de boende till att uppehålla sig dar. Planen
föreskriver att gardarna med bostäder och förskola ska ha en grönytefaktor på
0.6 beräknat enligt hfiljöbyggprogram SYD. (Miljöbyggprogram SYD som
finns tillgängligt pa kommunens hemsida, är i övrigt endast radgx-ande.) Gröna
tak bidrar ull att öka grönytefaktorn, planen förskriver gröna tak pa
komplementbyggnader.

DAGVATTENHANTERING

Exploateringen a.i-planområdet kommer att förbättra kvalitén på det dagvatten
som ansamlas inom området. Befintlig bebyggelse och stora asfaltytor har
hittills inneburit direkt avrinning utan nagon som helst fördröjning och rening
av dagx-atten.
HOJDSÄTTNING

Höjder pa gatumark finns redovisade på plankartan.
REKREATION

hlanga lägenheter kommer att ha utsikt mot Ribersborgsstranden, Limhamnfdtet med Hylliekrokens golfbana och Glasbruksparken ner mot havet.
Närheten ull dessa grönomraden innebar att det finns goda möjligheter ull
rekreation av olika slag. De stora grönomradena b h ett bra komplement ull
den täta bebyggelsen i omradet.
LEKYTOR

Lekytor ska finnas pa förskoletomten och på kvarterens girdar. Torget och
gångfartsgatorna tillsammans med Ruderatparken kommer att vara trygga
träffpunkter för alla aldersgrupper. Närheten till grönområde och strand är ett
bra komplement tiU lekytorna i omradet även om barnen inte kan ga dit
ensamma.
TRAFIK

Enligt framtagen strategi för hallbart resande i Limhamns hamnomrade ar
malet att gang-, cykel- och kollektivtrafik ska stå för minst 65 % av resorna ar
2030. För att nä stadens uppsatta mal avseende trafikfördelning och samtidigt
bibehålla tillgängligheten vid fortsatt exploatering kommer det att kravas en
kraftsamling. Resor från/till och inom Limhamns hamnomrade behöver vara
präglade axyh;illbarhet. hfålet kommer att följas upp via Malmö stads
kontinuerliga resvaneundersökning.
Arbetet med ett hillbart trafiksystem kommer att kräva delaktighet från alla
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 na målen. Men för att na målen maste
alla som är delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Limhamns hamnområde
till'ampa x-erktygen och andra sitt förhallningssatt till resandeframkomlighet och
tillgänglighet. Ett resbeteende med högre andel gang, cykel- och kollektimafik
och mindre bilresande måste bli det naturliga valet.
Staden, byggherrarna och de olika verksamheterna maste arbeta aktivt
tillsammans med såväl beteendepaverkan som fysiska åtgärder för att skapa
goda förutsättningar för att gi, cykla och åka kollektivtrafik. Strategier och
aktiviteter har formulerats inom delomräden. För att uppna en langsiktigt
hallbar trafiksituation kravs det att liknande kraftfulla atgarder ocksa
genomförs i övriga hlalmö.

GANG- OCH CYKELTRAFIK

cykelvägar kring omrädet följer det antagna cykelprogrammet för Malmö
2012-2019, d i r cykelbanor pekas ut längs GeijersgatanlVaktgatan samt som
fortsättning pa Ribersborgsstigen söderut. Gäende och cyklande ska kunna röra
sig tryggt och säkert och med stor frihet inom omradet. Inom planområdet
kommer motorfordonstrafiken att vara begränsad och blandtrafik att tillatas pä
lokalgatorna. Fran gängfartsgatorna finns möjlighet att gä genom parken ull
skolan och ut mot havet och Limhamnsfaltet.
KOLLEKTIVTRAFIK

Allmänna gator med gångbanor i planen säkerställer en god ullgänglighet ull
hällplatserna. Kollektivtrafik ar en viktig förutsättning för ett jämställt trafiksystem där alla resor pä samma villkor. hfed människor som rör sig i omrädet och
fönster som vetter mot hallplats och gangstråk ökas tryggheten i området.
Turtätheten är en viktig faktor för att människor ska välja att resa kollekti7-t.
När turtätheten blir var 10:e minut eller tätare blir avgingstiden mindre viktig
och ett flexibelt system uppnas. Malmö stad anser att det ökande
resandeunderlag som genereras i Limhamn genom befolkningsökning i
omradet bör möjliggöra en högre turtäthet. &indraätgärder att arbeta med för
att stärka kollektivtrafikens attraktivitet ar realtidsinformation och attraktiva
bytespunkter mellan cykel och buss.
BILTRAFIK

Inom omradet planeras ett rutnät av gator. D e kommer att ha in- och utfarter
fran Geijersgatan och en in- och utfart fran Limhamnsvägen norr om kontorsbyggnaden. Trafiken inom området begränsas genom att nedfarterna till garagen under kvarteren placeras sa nära Geijersgatan som möjligt. Garagenedfarterna ska ligga i byggnaderna för att undvika langa ramper pä gärdarna.
Gatorna mot Ruderatparken och gatan förbi torget planlaggs som gängfartsgator och utformas pa fotgängare och cyklisters villkor. Gatorna ska utformas
sa att bara bilar som har ärende till fastigheterna väljer att köra här.
Gängfartsgatorna binder binder samman förskolan och bostäderna inom
planområdet med Glasbruksparken och skolan och kommer därför att
användas ax- manga gäende. Sopbil och annan nödvändig trafik leds runt det
inre kvarteret intill Ruderatparken pa en S r a meter bred gängfartsgata.
Gangfartsgatan utformas så den upplevs som en del av gärden snarare än som
en gata. Eftersom gatorna inte leder vidare kommer trafiken pa dem att bli
begränsad.
I tvi avsnitt är lokalgatorna sa breda att det ryms trädrader i gaturummen.
Tillsammans med planteringar pa förgärdmark, pa torg och gärdar kommer det
att göra gaturummen gröna och bidra till en grönare utemiljö.

ytterligare mobilitetsåtgarder kan hela spannet (0,5-1,O bilplatser/l'agenhet)
nyttjas.
Utifrån planområdets läge i staden och den idag begränsade kollektivtrafikförsörjningen bedöms normen ligga på 0,8 bpl/lgh med ett tillagg p i 0,l bpl/lgh
för besök. ilvsikten och ambitionen inom planområdet är att ull'ampa olika
åtgärder i enlighet med strategin Hållbart rerunde iLimhamns hamnområde, i syfte
att erhålla ett minskat bilinnehav och därmed en reduktion på parkeringsnormen. I strategn beskrivs olika åtgärder som kan ge en reduktion på
parkeringsnormen. Omfattningen av reduktionen beror på vilka typer av
positiva mobilitetsåtgarder som byggherrarna väijer att arbeta med. I tabellen
nedan redovisas exempel på mobilitetsåtgarder som kan ge en reduktion av pnormen.
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Intelligenta leveransskå~

Aven parkering för anstaiida (0,2 bpl/anställd) och besökande till de verksamheter som ska finnas i bottenvåningarnas lokaler ska finnas enligt parkeringsnormen. Besökare tiii dessa verksamheter bedöms bo, arbeta elier p i
annat satt röra sig i området. Dock kan angöringsplatser komma att kravas på
kvartersmark.
Detaljplanen möjliggör en förskola med 5 avdelningar vilka beräknas ha ett
angöringsbehov av 1,5 bpl/avdelning samt en livsmedelsbutik med ett
parkeringsbehov av 15 platser för besök och 3 för anställda per tusen kvm.
Parkeringsnormen anger aven att det ska finnas 2,5 cykelparkeringsplatser per
lägenhet för boende och besökare till kvarteret. Dessa cykelparkeringsplatser
,
ska anordnas inom respektive fastighet. Cykelparkeringens utformning och
lokalisering ar avgörande för hur val de kommer att användas, För att stimulera
de boende att välja cykeln som firdmedel ska det finnas god tillgang till platser
för cykelparkering i bra lagen nara entréer ull bostäder och butikslokaler.
A

L

Detaljplanen medger att man far bygga underjordiska parkeringsgarage som får
överbyggas med planterbart bjälklag. I stort sett all parkering som genereras av
den i planen föreslagna bebyggelsen ar tänkt att finnas i parkeringsgarage. O m
bilpool och andra mobilitetsåtgarder införs minskar behovet. Området delas
upp mellan olika fastighetsägare och parkeringsbehovet behöver troligen lösas
genom p-avtal vilket innebär att erforderligt antal parkeringsplatser hyrs med
lingtidskontrakt i ett annat kvarter.
Angöringsplatser kan komma att anordnas langs lokalgatorna inom
planomradet. Dessa angöringsplatser ligger pa kommunal mark och fär inte
raknas in i de platser som måste anordnas för detaljplanens bebyggelse.
E n parkeringsutredning har presenterats som visar att erforderligt antal
parkeringsplatser kan anordnas inom planområdet.

Personbilsangöring till kvarteren kan ske från gatorna inne i planområdet.
Förskola kan angöras från lokalgatan intill kontorsbyggnaden. Handtkapplatser
planeras i garagen och vissa gastplatser kan förekomma i markniva.
Sop- och varutransporter till fastigheten Limhamn 156:90, dar livsmedelsbutik
planeras, föreslas ske frän Geijersgatan. hfellan Limhamn 156:90 och Ribersborgsstigen finns en asfalterad infart ull fastigheten bakom och till parkeringar i
parken in mot golfbanan. Intill infartsvägen finns ett parkeringsomrade som
endast delvis är utbyggt. I planen anges en yta nordväst om fastigheten
Limhamn 15690 som allmän platsmark för atervinningsstation. Förutom
aten-inningsstation ska ytan innehaila tiilfarter till angränsande fastigheter.
Butiksfastigheten kan ta in varutransporter från denna yta möjligen kan det
också komma att finnas en garageuppfart har. ,ilvsikten är att den trafik som
finns där idag ska ha ratt att köra pa vägen aven i framtiden. Det ar xiktigt att
ytan utformas omsorgsfullt eftersom det är mänga trafikslag som ska samsas.
Trafiken d l atervinningsstationen ska vara mellan gatan och den plats som
krax-s för att varutransporter ska kunna backa in ull en lastkaj i byggnaden.
Trafik ull angränsande fastigheter och trafik u11 lastkaj och eventuellt garage ska
ledas så att infarter och korsningspunkter blir tydliga och med god sikt.
Raddningstjansten n 2 byggnaderna från omgivande gator och i nagra fall fran
infarter på kvartersmark.
TEKNISK FORSORJNING

\'A Syd kommer att bygga ut nya ledningar i gatorna i området och i ett uomrade langs Ruderatparken.
Den \rJ\-ledning som ligger i fastigheten Gjuteriet 17, fran Gjuteriet 20 och
norrut langs parken, maste flyttas för att byggratterna närmast parken ska
kunna utnyttjas. Ett fyra meter brett u-omrade som ska vara tillgängligt för
allmänna underjordiska ledningar avsatts langs Ruderatparken i det nodvastra
kvarteret.

Draneringsvatten och eventuellt annat avlett vatten från underjordiska garage
maste sannolikt pumpas till förbindelsepunkt.
AVFALLSHANTERING

Avfallshanteringen skall lösas i enlighet med Livfallsplan201 1-2015 för hlalmö
stad och Burlövs kommun vilket innebar att utrymmen för avfallshanteringen
ska vara dunensionerade så att det dagligt uppkommande avfallet kan sorteras
fastighetsnara.
Avfallsutrvmmena ska vara belägna
i markplan med kortast
"
"
möjliga avstånd all uppställningsplats för hämtningsfordon. För att frigöra yta
på gardarna ska uuymmen för avfallshantering lokaliseras i den allkommande
bebyggelsen.
En allman kallsorteringsstation kan uppföras, i anslutning till den föreslagna
livsmedelsbutiken. Ett område har avsatts dar det finns möjlighet att stanna till
med bil för att slänga skrap och möjlighet att angöra med fordon som ska
tömma karlen. Platsen bör utformas sa att den syns men inte ser skrapig ut.

Cirka en tredjedel av de planerade lägenheterna p i Gjuteriet 18 kan försörjas
fran en befinthg natstation vid Soldatstorpsvagen och en tredjedel från en ny
natstation som föreslas placeras i den södra delen av Gjuteriet 18. En byggratt
för natstation redovisas i planen pa garden bakom kontorsbyggnaden. Det
finns en natstation pa Gjuteriet 17 som kan försörja en tredjedel av området
men som ligger så ull att den kommer i konfikt med ni- beb~ggelse.Den maste
därför flyttas. Ny placering tillats enligt planen pa förgardsmarken i öppningen
mot garden längs södra sidan av kvarteret. Natstationen ska placeras minst 1,0
meter innanför fastighetsgrans. Garaget under kvarteret ger möjlighet att
gestaltningsmassigt inarbeta natstationen i nivaskillnaden.
Starkströmsföresknfterna föreskiver att brännbart material eller brännbar
byggnad
inte far finnas inom fem meter från natstationen. Eventuella gårdshus
-eller avgränsningar maste därför utföras i material som inte är brännbart,
~

Planerade verksamheter inom Limhamn 15690 kan försöj a s fran en befintlig
natstation på Vildanden 9.
VARME

Ornradet kan anslutas till fjärrvärmenätet.

EKONOMISKA OCH SOCIALA KONSEKVENSER
BOSTADSPOLITISKA MAL

Bostadspolitska malJari~falmö,
antogs av kommunfullmalrtige 2009-04-27. hlalen
är indelade i mal för en socialt hållbar bostadsförsörjning, mal för en ekonomiskt hållbar bostadsförsörjning samt mål för ett ekologiskt långsiktigt halibart
byggande. Dessa ö~ergripandemål ar indelade i 13 delmål - föreliggande
detaljplan uppfyller atminstone tre av de uppsatta malen. Planförslaget
medwckar till att de ekonomiska hallbarhetsmålen 9 och 11 uppnås. Rialen
innebar att bostadsbyggande ska ske i huvudsak i omraden däx infrastruktur

redan finns samt att god service ska ges till byggherrar verksamma i kommunen
för att stimulera nproduktion av bostäder. Under de ekologiska hallbarhetsmalen innebar mål 13 att kommunen ska verka för en bebyggelseutveckling
som främjar en ekologsk hallbar utvecklmg. Planförslaget kommer att kunna
medverka d l att uppnå detta mål genom att medverka till att många bostäder
byggs i ett l'age i staden dar det finns möjligheter att utnyttja kollektix-trafik och
att cykla till olika malpunkter sival i stadsdelen som i övriga staden.
BARNPERSPEKTIV

Enligt FN:s barnkonvention ska barns basta sattas i främsta rummet. Planomradet har goda förutsättningar att bli en bra miljö för bade barn och vuxna
genom de skyddade gardarna och gator med begränsad trafik dar ett stråk
planeras leda mot Glasbruksparken. I planomradet planeras en förskola med
fem avdelningar varax- en uteförskola. Förskolan kommer att ha en gard som
kan användas av alla när förskolan inte ar öppen.
KOMMUNAL SERVICE

Omradet rymmer cirka 700 lägenheter d k e t ger upphov till ett behov av cirka
140 förskoleplatser.
Förskola och ex-entueilt LSS-boende ingir i planförslaget. Förskolan beräknas
innehalla @ra avdelningar samt en uteförskola med en avdelning. hled 20 barn
pa varje ax-delning blir det 100 barn. Förskolans gård planeras för 80 barn med
30 m2 per barn d k e t innebar att den ska vara cirka 2400 m2. I Glasbruksomradet x-aster om den framtida Ruderatparken planeras en skola.
KOMMERSIELL SERVICE

Planomradet ar belaget cirka 700 meter fran Limhamns centrum där det finns
sava1 ii\-smedelsbuuker som andra butiker längs Linnégatan, Jarnvägsgatan och
Idrottsgatan.

I kvarteret Vildanden planeras för en livsmedelsbutik med annan kommersiell
verksamhet på plan tva. Glasbruksområdet kommer ocksa utgöra en del av
underlaget för den service som planeras här. Det före detta kontorshuset som
delvis bevaras pa fastigheten Gjuteriet 18 planläggs bland annat för
centrumverksamheter d k e t kan innebäxa kommersiell service.
Inom planomradet ska det ocksa att finnas kommersiell service i form av
kontor och handel, restauranger eller caféer som ullåts i det nedre
vaningsplanet inom hela planomradet. Lokaler ska finnas langs 50% av
fasadlangden xyid torget och langs Geijersgatan i kvarteren mitt för
lix-smedelsbutiken.
RELEVANTA PROJEKT I OMGIVNINGEN

I kvarteret Glasbruket väster om planområdet pagar utbyggnad av bostäder,
park och skola. Söder om kvarteret Gjuteriet har detaljplanen för kvarteret
Cementen som innehåller bostäder och skola runnit laga kraft och for södra

delen av kvarteret Gjuteriet har en plan för cirka 150 bostäder antagits och
vunnit laga kraft 2013. Planarbete pågår i västra delarna av kvarteret Cementen

RISKHANSYN

Omradet är beläget inom normal insatstid för Räddningstjänsten. Brandvattenförsörjning skall anordnas i området i samräd med VA SYD. Tillgänglighet för räddningstjänstens fordon skall anordnas inom omrädet. O m
tillgängligheten inte kan säkerställas kravs att byggnaderna dunensioneras för
utrymning utan räddnings+instens medverkan. Det innebar att trapphusen ska
uppfjlla lägst klass Tr2, alternativt att ytterligare en oberoende utrymningsvag
ska anordnas.
MARKFORORENINGAR

Demikon har genomfört cn "MILJOTEKUISI< PVZ\RI(CKDERSOICVIh'G
VID GJCTERIET 18 I Ll&fH~\h,fN,
M L I L M Odaterad mars 2011. Inom
fastigheten Gjuteriet 18 har marken sanerats utifrån tillsynsmyndighetens
föreskrifter och godkänts al- tillsynsmyndigheten, utom i och under
kontorsbyggnaden.
KONTORSBYGGNADEN

..
Demikon ,qB (,\FInfrastruktur ,IR) har presenterat en >L\tgardsutredning
för
Byggnad 1 Fastigheten Gjuteriet 18 i Limhamn,.." den 2013-03-18. Den
redovisar olika möjligheter att sanera fastigheten. Planen tillater att de delar av
byggnaden som ligger pä den mest förorenade marken rivs. Under den del av
byggnaden som sparas ska marken saneras med metod som ska godkännas av
tillsynsmyndigheten.
LIMHAMN 156:90

Fastigheten Limhamn 156:90 har enligt Phl frän Demikon AB 2012-05-25,
anlagts genom utfylinad i havet i slutet av 1800-talet. Den har möjligen använts
som exercisfält fram till cirka 1920. Sedan slutet av 1970-talet anx-ands den som
parkeringsyta för anställda i omradet.
Provtagning har genomförts för att undersöka eventuella förekomster av
pesticider eller metaller i jord och i grundvatten. D e pesticider som påträffades
rar förhallandevis laga och föranleder inte behov av atgarder. Flera
grund~~attenprover
har tagits i samma punkt. Värdena fluktuerar och nagra av
dem visar något förhöjda \-ärden av tungmetaller. Ytterligare prov ska tas för
beslut om atgarder krävs för grundvatten rening elier ej. Det kravs även
kompletterande prover avseende kadmium i marken.
GJUTERIET 17

Structor Miljö GöteborgA<Bhar 2011-04-12 levererat en djöteknisk
undersökning av fastigheten Gjuteriet 17. De ser följande konsekvenser vid
exploatering av fastigheten för bostäder:

Omradet bestar av fyllnadsmassor dekis med föroreningshalter över vad som
accepteras för känslig markanvändning. Nagon form av åtgärd krävs,
utredningen är ö\-ersiktlig och behö\-er kompletteras.
Tjarasfalt ska tas omhand.
IUorerade lösningsmedel finns i laga halter som behöverundersökas och
eventuellt åtghdas.
PLANBESTAMMELSER

I planen införs en bestämmelse på fastigheterna Gjuteriet 17 och Limhamn
156:90 som lyder: Bygglov fir inte beviljas innan markföroreningar avhjälpts.
Pa den del av Gjuteriet 18 dar kontorsbyggnaden kommer att rix-as införs
bestämmelsen: Bygglov får inte beviljas innan marken sanerats och
åtgärdsprogram och kontrollplan för den sparade delen av kontorsbyggnaden
och marken under den godkants av tillsynsmyndigheten.
RUDERATPARKEN

En miljöteknisk markundersökning utfördes av SWECO Environment AB
2009-07-10. I analyserade jordprov överskrider halterna av olika parametrar
Naturvkcdsrerkets riktvärden för kanslig markanvändning, i fem undersökningspunkter. I tre av dessa punkter avser överskridandet riktvärdet för
kadmium, och det tangeras i en punkt. I den femte punkten, överskrids
riktvärdet för PAH med medelhög respektive hög molekylvikt.
Föroreningarna har påträffats i de översta jordlagren (fyllnadsmassor) ner tili
1,O m under markytan.
hfed utgangspunkt i dessa resultat har delar av rälerna redan tagits bort för att
underlätta en framtida sanering. Resterande är tänkta att ligga kvar och utgöra
ett viktigt element i parken. En gestaltning av ytan kommer att ske med
utgangspunkt i sparade räler och befintlig ~~äxtlighet.
Beroende pa hur parken anl'aggs och a n ~ ä n d skan det finnas behov av att delar
av den saneras. Innan den tas i bruk ska aktuell myndighet för tillsp av
förorenade områden enligt mtijöbalken godkänna att marken är l'amplig för sitt
ändamål.
-

RADON

Planområdet ligger inom normalriskomrade för radon enligt markradonundersökning utförd av SGU(Statens geologiska undersökningar) 1996.
VERKSAMHETER I OMGIVNINGEN

I omradet finns Bostik som tillverkar golvspackelprodukter. Bostik ligger på
fastigheten Gjuteriet 17 som enligt planförslaget ska bebyggas med bostäder.
På fastigheten finns älven andra hyresgäster som har kontor i en fristående
byggnad på fastigheten.
Cirka 250 meter öster om området ligger Polypeptide som tillverkar läkemedel.
Fjärrvärmeverket Limhamns fjärrvärmecentral amänds under kallpenoder när
resen-kraft behövs. Dock har fiarrvarmecentralen ullstand att vara i bruk

4000h/ir. Tyréns har 2012-11-19 i anslutning till arbetet med detaljplan för del
av fastigheten Cementen 13 m fl tagit fram en riskutredning. För bedömning
av avstind till E 0 N : s värmekraftverk utgår man i riskutredningen ifran
Sprangämnesinspektionens Föresknfter om hantering av brandfarliga vätskor
(SAIFS 2000:2) med ändringar i SAIFS 2000:5. I dessa föreskrifter
rekommenderas ett minsta avstand pa 25 m tiii bostäder. A%vståndetfrån
värmeverket d l Gjuteriet 17 ar cirka 400 meter
RISKANALYS

KZTZ har 2013-07-15 på uppdrag av Wihlborgs le\-ereterat en enkel
riksbedömning för planomradet. Denna har reviderats 2013-11-14 med
revideringar avseende Polypeptide och Rechon Life Science. Slutsaten ar att det
finns ett fatal verksamheter i omgivningen som kan innebära en paverkan på
människors hälsa och säkerhet. Sarnthga, undantaget Rechon Life Science och
Polypeptide Laboratories, ligger pä längre avstånd från planomradet än de
rekommenderade skyddsavstand som anges i Bättre plats för arbete. Anabsen
x-isar att inga verksamheter i planomradets närhet bedöms utgöra en risk för
människors halsa och säkerhet. Detta motiveras särskilt för Rechon Life
Science och Polypeptide Laboratories:.
..
1 - 4 "Rechon Life Science är ett läkemedelsföretag som utför medicinsk
beredning. Eventuella bränder i laboratorium och kemikalieförråd kan
leda till vårdbehov inom 50-100 m för personer som vistas utomhus,
medan personer inomhus är i säkerhet. Aktueiit avstånd d l byggnader i
kv. Gjuteriet 18 är c:a 90 m. Gardar för utomhusvistelse aterfinns
bortom aktuella riskavstand och i skydd bakom byggnader som x7etter
mot Limhamnsvagen. Befintliga bostäder finns pa samma avständ.
I Polypeptide Laboratories tillverkar lakemedelssubstanser och är
tillstandspliktigt enligt hliljöbalken (1998:808). E n tidigare riskanalys för
företaget har visat att riskområdet endast överstiger 100 m under
särskilt ogynnsamma omständigheter. Aktuellt avstånd till planområdet
är 200 m och befintliga bostäder finns pa 100 m avstand."

Bostik Findley hanterar inte giftiga eller brandfarliga produkter. Däremot kan
verksamheten ge upphov d l buller.

I planen införs över hela planomradet bestämmelsen: Bygglov får inte beviljas
innan skrafferad byggnad rivits. På kartan har Bostiks industribyggnad
skrafferats medan de byggnader som finns pa fastigheten Gjuteriet 17 och som
innehaller kontor tillits sta kvar och anvandas som kontor utan att störa
kommande bebyggelse.
Enligt uppgift från hliljöförvaltningen förekommer det att stoft sprids vid vissa
tillfallen i samband med leveranser av material som lex-ereras frän lastbil till silo
hos Bostik. Aven denna störning kommer att försvinna innan ny bebyggelse
kan tillåtas utifran förutsättningen att industribullret ska rara borta och
byggnaderna x-ara rivna.

INDUSTRIBULLER

Bostik har tillstånd för sin verksamhet som påverkar planomradet. Vid
nybyggnation av bostäder galler Naturvardsverkets nyetablerings-ärden för
industribuller. Riktvärdena som avser utomhusnivaer för fasad vid bostäder ä r
50 dBrl vardagar dagtid (kl 07 - 18) ekvivalent ljudnivå.
40 dBA samtliga dygn nattetid (ki 22- 07) ekvivalent ljudnix-a.
45 dBA övrig tid ekvivalent ljudniva.
55 dBA momentana ljudnivån nattetid.
STADSBILD

Utbyggnad enligt detaljplanen innebar en markant förändring av stadsbilden
vilket har studerats genom bild- och modellstudier. Ett gammalt industriomrade blir tät blandad stadsbebyggelse.
Den tandade fasaden som ska ateruppbyggas mot Limhamnsvagen kommer
tillsammans med den sparade delen av kontorshuset att vara en lank ull
områdets industrihistoria. hied entréer och förgårdsmark b h fasaden mot
Limhamnsvagen öppnare an ursprunget var, industrikaraktaren ska dock
återskapas i placering av och utformning av fönster och dörrar.
Byggnaderna mot Geijersgatan är relativt höga och symboliserar en stadsmur i
den gamla stadsgränsen.
hfot parken i nord3-äst öppnar sig tva kvarter. Husen på kvarterens norra sida
ullats ga upp till 7 respektive 8 vaningar. Dessa byggnader kommer tillsammans
den höga gaveln på TTildandenoch det höga huset som planeras i södra delen
av kvarteret Gjuteriet, att stå mot parken.
Den höga byggnaden i kvarteret Vildanden norr om Geijersgatan bildar
tillsammans med byggnaderna söder om gatan en port mot Glasbruksområdet.
Den lagre delen av byggnaden ansluter ull intilliggande lagre byggnader.
Glasbruksparken tillsammans med gangfartsgatan intill torget blir en siktlinje
fran förskolan ner ull havet. Förskolan kommer att ligga i ö n e andan av denna
siktlinje.
KULTURMILJO

I<ulturrniljövardet i området har påverkats negativt ay att föroreningarna i
mark och byggnader ar så omfattande att endast delar av kontorsbyggnaden
kan bevaras. Dessa byggnadsdelar förses med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse i plan. Planen innehåller också bestämmelser och strukturer för
att tillgodose kultudjövardet. Den veckade fasaden mot Limhamnsvagen
avses iteruppbyggas. Avuycket frän industribyggnaderna som fanns i området
har varit styrande för kvartersstrukturen i omradet. Avsikten ar ocksa att
byggnadernas arkitektur ska iterspegla ett industritema.
Bottenvaningen eller de tvi nedersta vaningarna bör därför markeras och
fasadmaterial ska hu~udsakligenvara tegel och puts. Det finns dessutom en
stravan att återskapa en del av den vertikala riktning som funnits i de två
gjuterierna som hade var sitt torn.

I parken vars utsträckning och riktning styrs av det gamla sparomradet, och där
spåren delvis kommer att ligga kvar, finns ett kulturhistoriskt intressant
stadsvarn från andra världskriget, som förses med rivningsförbud i planen.
ARKEOLOGI

Det finns inga kanda fornlamningar inom planområdet. Paträffas fornlämningar i
samband med markarbetena skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Lansstyrelsen underrättas.
HALSA OCH SAKERHET
MILJOKVALITETSNORMER FOR LUFT

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medverka till att
miljökvalitetsnormerna överskrids.
MILJOKVALITETSNORMER FOR VATiEN

Recipient i ornradet ar befintligt ledningssystem tiilsammans med Oresund.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medverka tiil att djökvalitetsnormer för vatten överskrids.
MARKFORORENINGAR

Dernikon har genomfört en "nVIILJOTEI(N1SK MIIRKCNDERSOICliING
VID GJUTERIET 18 I LII\IH,IMN, MXLMO" daterad mars 7011.
Vid den utförda markundersökningen har det patraffats höga halter av alifater,
metaller och PAH. Halter av trikloreten, tetrakloreten samt vinylklorid har
ocksa påträffats inom fastigheten. Från en sammanställning av tidigare utförda
undersökningar inom fastigheten framkommer flera patraffade föroreningar av
liknande karaktär som den vid den nu utförda miljötekniska markundersökningen.
Det finns ett stort behov ax- sanering av förorenad mark framförallt
fastighetens södra, östra samt centrala delar dar högst halter av förorening
iform av PAH, metaller samt alifater har patraffats.
Planen innehåller en administrativ bestämmelse om att bygglov inte far beviljas
innan markföroreningar avhjälpts.
ELEKTROMAGNETISKA FALT

För att kunna försörja planomradet med el behöver man kunna anordna en ny
nätstation inom Gjuteriet 18. Planen tillåter att den placeras på den öppna ytan
innanför kontorshuset. Den befintliga natstationen inom Gjuteriet 17 behöver
flyttas och får en ny byggrätt i samma kvarter.
Försiktighetsprincipen galler rid etablering av nya nätstationer. De bör
exempelvis inte placeras i bj-ggnader som ar avsedda för bostäder eller
arbetsplatser utan bör istället placeras friliggande med ett avstånd till annan
byggnad som överstiger 5 meter.

TRAFIKBULLER

Enligt Infrastrukturproposition 1996/97:53 ska följande riktvärden innehallas
vid nybyggnad av bostäder:
Utomhus 55 dBA ekvix-alent ljudnivi vid fasad/uteplats
Utomhus 70 dBA maximal ljudniva vid uteplats
Inomhus 30 dBA ekvivalent ljudniva
Inomhus 45 dBA maximal ljudnix-å nattetid.
Dessa riktvärden överskrids inom delar ax*planområdet. Planen innehåller
därför en bestämmelse om störningsskydd. Byggnaderna i planförslaget ar
placerade så att de fungerar som bullerskydd för gårdarna. Detta förutsätter
genomgaende lägenheter sa att sovrum kan placeras mot en ljuddämpad sida.

AKERLOF HALLIN AI<USTII(KONSULT AB har genomfört en
trafikbuuemtredning för omradet 2013-11-19. Beräkningarna av vagtrafikbuller
har utförts enligt den samnordiska beräknings-modellen, reviderad 1996.
(Naturvärdsverkets rapport 4653).
SAMMANFATTANDE BEDOMNING

De skisserade byggnaderna utsatts för relativt höga trafikbullernivåer fran
trafiken på Limhamnsvagen och Geijergatan. Lägenheterna i byggnaderna som
vetter mot Limhamnsvagen och Geijergatan &dgöras genomgående s i att
minst halften av boningsrummen i varje l'agenhet vands mot ljuddämpad sida
med högst 50 dB(A) ekvivalentljudnivå. Bakomliggande byggnader skärmas av
fran bullret från ovan nämnda gator och överstiger inte riktvärdet 55 dBA, och
därför kan huvudregeln för trafikbuller enligt gällande Malmö stads
tillampningsskrift om trafikbuller, tillämpas här.
Alla lägenheter har tillghng tili uteplats och gård med högst 70 dB(A) maximal
ljudniva och högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå.

I Malmö stads ullampningsskrift om trafikbuller redovisas följande avstegskrav
om huvudregeln inte kan uppfj-ilas:
Minst halften av bostadsrummen i varje l'agenhet ska vandas mot
ljuddampad sida med högst 50 dBA ekvi\-alent ljudniva.
biinst ett av dessa rum ska vandas mot gårdssidan.
Minst halften av gårdsytan
för ha högst 50 dB,% ekvivalent ljudnix-a i
markniva.
Ljudkraven inomhus följer huvudregeln det vill saga högst 30 dBA
ekvivalent ljudni\-a och högst 45 dB-%maximal ljudni\-å nattetid.
Ljudkrav utomhus via uteplats följer huvudregeln och ar högst 55 dBA
ekvi~~alent
ljudniva och högst 70 dBA maximal ljudniva.
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GENOMFORANDET AV DETALJPLANEN
ORGANISATORISKA GENOMFORANDEFMGOR

ICommunen ansvarar genom gatukontoret för genomförandet (utbyggnaden)
av de delar av detaljplanen som utgör allmän platsmark. Respektive
fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av
kvartersmark.
Det finns ett arrendeavtal inom fastigheten Limhamn 150:l (nr4268) som bör
sagas upp för den del som omfattas av planområdet.
Det bör ocksi ullaggas att det kommer att ske en överlåtelse a\- mark all
förmän för kommunal service samt specificeras att ett hyresavtal kommer att
behöva undertecknas.
ICommunen ansvarar genom fastighetskontoret för att allsammans med
exploatörerna samordna frågor o m markköp, fastighetsbildning, ledningsratter
och avtal.
Exploatörerna, Fastighets L4BG18 Wihlborgs och Ikano, samt Fastghetskontoret samordnar genomförandefrigorna angående markköp, fastighetsbildning ledningsratter och avtal.

E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsakerhetsrerkets föreskrifter och alimanna rad ELSAIC-FS 2008:l.
TEKNISKA GENOMFORANDEFMGOR

Nödvändig grundundersökning förutsatts tas fram av byggherren i samband
med bebyggandet av omridet.
VA SYD ska medverka vid höjdsattningen av omridet för att säkerställa att
spillvatten och dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningsratter för el
och ITLY utredas.
Räddningstjanstens tillgänglighet till området är inom normal insatstid. Brandvattenförsörjning ska anordnas i omridet i samrid med VA SYD. Flödet i
brandposterna ska dimensioneras enligt VAV-normen p-83, tabell 2.3. Avstandet mellan brandposterna ska vara max 150 meter. Byggherren ska redovisa att
brandvattenförsörjningen är sakerstalld i samband med bygganmalan. Tillträde
för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom omradet. Avståndet mellan
körbar vag och husens entré far inte överstiga 50 meter. Byggherren ska
redovisa att åtkomligheten är sakerstalld i samband med bygglo~ansökan.
hliljöbyggprogram SYD kan vara vägledande vid projektering och byggnation.
I samband med teknisk anmälan ska byggherren redovisa mer detaljerade
bullerberakningar för att säkerställa att tillämpliga riktvärden följs.

EKONOMISKA GENOMFORANDEFRAGOR

Avtal ska träffas mellan kommunen och fastighetsägare angaende iordningstallandet av allmänna platser inom detaljplanen, s.k. exploateringsavtal.
Detaljplanen fár inte lyftas för antagande förrän detta är klart.
Fastighetskontoret handlägger exploateringsavtalet.
ICostnaden för utarbetandet av detaljplanen regleras i taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet, antagen av kornmunfullmäktige 2011-04-20. Kostnaden
bestir av en startavgft och en planavgift. Ax-gifterna regleras i startavtal
respektive planavtal.
Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av Va-, fjärrvärme-, gas-, tele- eller
elledningar och av nätstation bekostas av exploatören.
Planens genomförande förutsätter fastighetsregleringar/inlösen, vilket enligt
avtal ska finansieras av byggherren.

FASTIGHETSBILDNING OCH OVRIGA FORRATTNINGAR

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom ax-styckning. Ovriga
förändringar av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsregelring. Den mark som ska ingå i allman platsmark ska överföras till en av
kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.

I planomradet laggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Kvartersmarken
förmodas delas in i ett flertal fastigheter mellan xdka samverkan, avseende
parkering, sophantering, gårdar mm, måste ske.
Ledningar som kommer att finnas eller finns k\-ar inom kvartersmark ska
lämpligen q g g a s genom att ett servitut eller ledningsratt bildas för dess
andamal.
Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anl'aggningsförrattning.
Initiativ ull bildande av ledningsratt tas av berörd ledningshavare. Ansökan om
fastighetsbildning sker hos Lantmäterimyndigheten hlalmö stad.
KONSEKVENSER FOR FASTIGHETEN GJUTERIET 17

Fastigheten ar privatagd och berörs ax7inlösen som i detaljplanen ska utgöras
av allmän platsmark i form a-v lokalgata och gågata. Denna allmänna platsmark
ska genom fastighetsreglering överföras till en kommunal allmanplatsmarksfastighet. Del av fastigheten kommer troligen att avsta mark ull Gjuteriet 18
alternativ erhalla mark fran Gjuteriet 18.
KONSEKVENSER FOR FASTIGHETEN GJUTERIET 18

Fastigheten ar privatagd och berörs av inlösen som i detaljplanen ska utgöras
av allmanplatsmark i form av lokalgata, torg och gångfartsgata. Tre meter
förgardsmark kommer att överföras fran den allmänna fastigheten, Limhamn
150:l langs Limhamnsvagen till kvartersmark som kommer att tillhöra det
kvarter som bildas där maskinverkstaden tidigare låg. Nya kvartersfastigheter
kommer att bildas för bostad, kontors och handels- samt centrumandamal.

KONSEKVENSER FOR FASTIGHETEN LIMHAMN 1503

Fastigheten ar kommunagd och avstår mark till Gjuteriet 18 som b h
förgårdsmark till det kvarter som bildas där maskinverkstaden tidigare låg.
KONSEKVENSER FOR FASTIGHETEN LIMHAMN 1 1 5

Fastigheten är kommunagd och avstår mark till Limhamn 150:l.

ADMINISTRATIVA FRAGOR
Detaljplanen innehåller en administrativ bestämmelse som innebar att bygglov
inte får ges för ändamålet innan markföroreningen ar avhjälpt.
Genomförandetiden för detaljplanen ar fem år från det datum planen vunnit
laga kraft.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta
fram detaljplanen har dessutom tjänsteman från fastighetskontoret,
gatukontoret, miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningen deltagit.

JUSTERINGAR
Planförslaget har justerats 2014-11-04 med anledning av inkomna
anmärkningsskrivelser dessutom har planbeskrivningen uppdaterats dar det
varit befogat,
Planbesknvningen har justerats avseende uppdatering av trafikavsnitten,
parkeringsnorm, bullerberakning, och marksanering. Riskanalysen har
kompletterats.

P i plankartan har byggratten justerats marginellt i hörnet GejersgatanLirnhamnsvagen för att möjliggöra en mer flexibel gestaltning nar byggnaderna
byggs samman för att skärma av buller från gården. Bestämmelserna i kvarteret
Vildanden har bearbetats avseende byggratten för centrumverksamhet i två
plan över större delen av fastigheten. Aven bestämmelsen avseende
avhjälpande av föroreningar under kontorsbyggnaden har justerats.

Kerstin Torseke
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Malmö stad

datum

Stadsbyggnadskontoret

2013-09-18

diarienummer

2010-01178

GRANSKNINGSHANDLING

Detaljplan för fastigheten Gjuteriet 18 m.fl. i Limhamn i Malmö
Planförslaget har varit utsänt pa remiss och för samråd med länsstyrelsen,
berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakagare och andra som kan
ha ett väsentligt intresse av förslaget.
Mot stadsbyggnadsnämndens beslut att skicka detaljplanen pa samråd har
Miljöpartiet de Gröna i hIaimö PIP) lämnat in ett sarskdt yttrande som
bilägges samrådsredogörelsen. I sitt skskilda yttrande feterlyser b1P en
övergripande parkeringsstrategi för området. Detta kommer inte att göras
särskilt för kvarteret Gjuteriet men en övergripande trafikstudie kommer att
göras i samband med planarbete för angränsande område i kvarteret Cementen.
Trafikstudien är under framtagande och dess innehåll k inte helt fastlagt
möjligvis kan parkeringsfrågan vara en fraga att utreda i detta sammanhang.
Ett alimant samrådsmöte för sakagare hölls den 16 januari 2013, endast en
person kom.
Följande sammanstäilning redovisar samrads- och remissynpunkter.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer redovisas i kursiv sal.

MYNDIGHETER
Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-25:
Redogörelse för ärendet
Syftet med planen är att möjliggöra stadsomvandling. Gällande detaljplaner
medger industri, jamvag, parkering mm. Planförslaget innebar flerbostadshus i
3-8 vaningar med kontor och handel i bottenvåningen. E n förskola föreslås
ocksa. I Ljungmans kontorsbyggnad Eran 1938 föreslas centrumandamål och
byggnaden ges skyddsbestämmelser, Ovrig bebyggelse som funnits i omradet
har rivits.

I gällande ö~~ersiktsplan
ar angiven markanvändning industri, natur respektive
trafikområde. Planförslaget har alltsa inte stöd i översiktsplanen idag. I förslag
ull ny översiktsplan ar dock området betecknat som blandad stadsbebyggelse.
Halsa och säkerhet
Av handlingarna framgar att Poiypeptide som tillverkar lakemedel finns i
näxheten. En riskanalys kommer att genomföras. Enligt länsstp-elsens kart-

material örer störande verksamheter kan ax-en fjärrvärmecentralen komma att
paverka planomradet, vilket bör belysas i fortsatt arbete.
Länsstyrelsen noterar att även builerutredning kommer att genomföras. blot
nuvarande handlingar vill Länsstyrelsen kommentera att planbestämmelsen o m
störningsskydd i sin nuvarande utformning öppnar dock för att ekvivalenta
ljudnivaer upp till 60 dBA ska vara möjliga utan att ljuddämpad sida åstadkoms.
Länsstyrelsen menar att ljudkravet i denna del bör justeras sa att gällande
riktvärde 55 dBL4utgör gränsen för när bestämmelsen om ljuddämpad sida och
gårdssida ska tillämpas. Länsstyrelsen menar att detta är en förutsättning för att
omradet ska kunna prövas lämpligt för bostäder.

Stads@gnadskontoretskommentar:
Wu? risk ~,onsultanyAB har 2013-07-l5giort en iskbedömning som visar att
att det hindrar
varken Polypeptide ellerjamäwnecenhalen utgör sadan i&
bostadsbebyggelse inomplanomradet.
hhamnsjamarmecentral används under kal4erioder nar resemkraJt behöus.
Dock harjamamecentralen tdständ att vara i b d 4000h/ar.
Tyréns har 20 12-1 1- 19 i anslutning till arbetet med detaJ$lanfor del avfastzgheten
Cementen 13 mj'l tagitfram en n?kutredning. För bedömning au austand till E 0 N : s
uärmekraj$uerk ugar man i riskutredningen frun Sprängämnesinspektionens
Föreskrifr om hantering au brandfarl&a uatskor (SAIFS 2000:2) med undringar i
X 4 F S 2000:5. I des.rafireskrifler rekommenderas ett minsta austand pa 2 5 m till
bostäder. ~ennaplace& kan ske underforntsattning att en kant/ualhppjrs mot
uämekrafuerket (minst 30 cm bod.
- Austandet @n uawneuerket tillplanomr2det är
cirka 400 meter
Bullerbestämmelsen kommer attjusteras sä att 55 dBA ska göragr gränsen far nar
bestämmelsen om bullerdämpadgirdssida ska tillampas.

KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN
Tekniska nämnden meddelar i skrix~else2013-01-30

Det bör förtydligas någonstans i planbeskrivningen (förslagsvis under befintltga
förhalianden och under genomförande av detaljplanen) att det för närvarande
finns ett arrendeax-talinom fastigheten Limhamn 150:l (nr4268) som bör tas
hänsyn till vid planarbetet. Det bör också ulläggas att det kommer att ske en
överlatelse av mark tili förmån för kommunal service samt specificeras att ett
hyresavtal kommer att behöra undertecknas.
O m bullerutredningen, som ska tas fram inför granskningen, visar att
rikmärden överskrids sa ska tänkbara åtgärder för att klara ljudkrav enligt tabell
i plankartan presenteras i planbeskrivningen.

Tekniska nämnden ifrågasätter behovet av att gagatorna ska vara allmänna.
Tillträde ull t.ex. parken garanteras för allmänheten oavsett gagata. Det är
dessutom tveksamt att använda begreppet gagata i ett område där mängden
gangtrafikanter inte förväntas bli stor. O m en gigata ska fungera som det är
tänkt ska största delen av trafiken utgöras av gaende. Det är i sa fall bättre att
ange i planbeskrivningen vilken funktion gatan är tänkt att ha.
O m gågatorna ska vara allmän platsmark kravs det vändplaner vid gatornas slut
mot parken, där t. ex. sopbilar kan vända.

Planbestämmelsen gc-väg bör tas bort frän parkytan, eftersom behovet av tre
parallella cykelbanor inom 150 m kan ifragasättas. Ytan har idag en tydlig nordsydlig riktning, d k e n planeras att behållas för att förstärka kopplingen till
platsens historia som järnvägsomrade. Det är av stor vikt att upplerelsen av
den langsmala parken bibehålls, varför eventuella gång- och cykelvägar i nordsydlig riktning måste underordna sig parkens gestaltning. Gangstraken i parken
ska inte asfalteras, utan kommer att anläggas i grus eller andra material En
diskussion fördes under 2009 med miljöförvaltningen kring en sanering av ytan
med tanke på den tänkta funktionen som nideratpark. h öra tt minimera
behoret av sanering planeras exempelvis ingen lekplats samt ingen plantering
av bärbuskar eller fruktträd. E n mdjöteknisk markundersökning utfördes 2009,
van-id markföroreningar paträffades i flera punkter, dock inte i alla och i
varierad grad. Med utgångspunkt i dessa resultat har delar av rälerna redan
tagits bort för att underlätta en framtida sanering. Resterande är tänkta att ligga
kvar och utgöra ett viktigt element i parken. E n gestaltning av ytan kommer att
ske med utgangspunkt i sparade räler och befintlig växtlighet.

Hörnavskärningar kommer att behövas mot lokalgator/gagator för att
säkerställa trafiksäkerheten. Detta maste ses över i samråd med gatukontoret.
Oppningar i kvarteren bör placeras bort fran den mest trafikerade gatan, så att
störningen pa innergärdarna minimeras.
Inför granskningen bör handlingarna kompletteras med en illustration för att
tydliggöra planens intentioner. Sektioner av gaturummen är ocksa önskvärda.

I övrigt finns det fran tekniska nämndens sida inget att erinra mot att
planförslaget antages av stadsbyggnadsnämnden i kornmunfullmäktiges ställe.
Stadsbygnadskiontorets kommentar:
Texten kompletteras avseende arrendeavtalet.
Gagatoma andras tillgandartsomrade. De i r avsedda attge sopbil och boende
moj'I&het att köra fram tilljastighhetema vid behov. Avsikten ar attgegatorna en

utjormning som prioriterargaende o~,hsom ska minska trajken pågatorna så my~,ket
som mqligt. Gatorna motparken kopplas samman med enbra meter bred
gängfiaritgata langs det kvarter som omfattarfastigheten Gjuteriet 17. Gangfhgatan
längs del avparkengör det möjligtjr sopbil och andra att köra mnt s i runt så att
vin$platserinte behöver anlagas. Gatan ska ha sa lag standard som mq%&gtersom
trajken kommer att bli mycket begränsad. Kvarteren motparken får en hög
exploatering, vafor det ar normalt aitgatorna inhll dem ar alhan plats med
kommunen som huvudman Detta undershyhytterItgare av att Glasbruksskolan
planeraspå andra sidan parken. Det innebar attgatorna dels blir skolvag dels ugör
en del avgrönstraket ner mot Öresund va@? de bör utformas sä att de blir sd säkra
som mq%igtforoskyddade trajkanter.
li$rmningen avparken ar som Gatukontoret skriver avsedd att ugafrun
jarnvagsomradet och omridets historia. Parken kommer att bli en mderapark med
vaxter som spontant etablerar sig i denna &p au omrade. Behovet av sanenkg bevakas
av aviJokontoret i samband med attgatukontoretpryikteraroch anlaggerparken.
Hörnavskamingar i bottenvaningarna inföïs iplanen enligt tekniskaforvaltningens
önskemålut mot Gejiersgaan. Inne i omradet bedöms gatornas mått vara tilLrackItga
for attgegodtagbara sik@rhålhden aven utan hörnavskarningar.
Handlingarna kompletteras med en illastration och medgatusektioner.

Miljönamnden meddelar i skrivelse 2013-01-25 att:
hliljöförvaltningen viii framföra följande synpunkter som bör beaktas i det
fortsatta planarbetet.

I planbeskrivningen nämns att Bostiks verksamhet på fastigheten Gjuteriet 17
kan vara störande för framtida bostäder. E n utredning om Bostiks paverkan
(buller, utslapp ull luft, transporter etc.) på planerade bostäder bör tas fram för
att det ska vara möjligt att bedöma lämpligheten i att planera för bostäder i
naromradet sa länge Bostiks verksamhet ligger h a r . Miljöfön-altningen kan
komma att ax~styrkadetaljplanen om man i det kommande planarbetet inte kan
I-isa att en god boendemiljö kan uppnås.
Då bullerutredningen ar fardig kan miljöförvaltningen komma att ha
synpunkter pa denna.
Avsnittet om markföroreningar under "Halsa och säkerhet" bör skrivas om
eftersom ytterligare föroreningar har hittats och texten därför inte längre
stämmer.
Planbestämmelsen om grönytefaktor bör utökas till att även omfatta förskolan,
s5 att detaljplanen i högre utsträckning bidrar till att uppfylla Malmös miljömal
"Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande
miljöer".

I planbesknx-ningen kan texten om återvinningsstationen utvecklas och bättre
beskril-a hur aten-inningsstationen bör utformas för att minska risken att
störningar för närboende uppstår.

Stadsbgnadskontorets kommentar:
Planen kompletteras med en bestämmelse om att bostäder intefar uppforas inom
omrädet så länge &gnuderna som innehaller industriuerksamhetjnns kvar.
Bullerutredningen visar att det är mbjlzgt att @na de bullernivåerfor trajkbuller
somforeskrivs inom området. Kvartersn~oomningengördet
attge i stort sett
alla lagenheter en iyst sida.
Alfsnittet om mark$iroreningar under "Msa o6.h säkerhet" uppdateras
Planbestämmelsenjusteras sa attgrönytgaktorn även gällerforskoletomten.
Texten om återvinningsstatinen utvecklas.

Malmö museer meddelar i skrivelse 2013-02-06:
Stora kulturhistoriska varden har gatt förlorade i kvarteret Gjuteriet det senaste
äret, i och med de rivningar som genomförts. Av fd Ljungmans bensinpumpsfabrik aterstir idag endast kontorsbyggnaden utmed Limhamnsvagen. Byggnadens bevarandevarde ar mycket stort, inte minst d i det är den enda kvarvarande historiska resten pa fastigheten. I enlighet med detta i
r rivningsförbud
och varsamhetsbestammelser införda i detaljplanen. Skyddsbestämmelsen bör
dock omformuleras för att bli mer konkret. Förslag på ny formulering:
m n a d inom egenska~smänsfar inte rivas. Teeel i fasader ska bevaras
srnliut. T r a ~ v h u is nordöstra hörnet med u ~ ~ ~ l a fasad
s a d och spiraltrappa med
tranDstee i marmor ska bevaras.
Det finns en ambition i planen att områdets historiska utformning ska prägla
den nytillkommande bebyggelsen. Det ar ur stadsbyggnadsperspektiv ett
intressant satt att försöka skapa en nybyggd miljö med särdrag som skiljer den
fran mängden. Det ska dock betonas att det frän ett anukvariskt perspektiv inte
kan kompensera för de kulturhistoriska varden som gatt förlorade.
Vid hIagasinsgatan, i omrädet som ska bli park, finns ett stadsvarn fran andra
världskriget. Det ar ett cirkulärt betongvarn byggt för tre mans betjäning med
tvi kulsprutor och ett kulsprutegevik Den gröna kulören ar inte ursprunglig,
utan .r-ärnets betongväggar var fran början omalade. Det ar det enda värnet
med cirkul'ar planform som finns bevarat i Malmö, och ett av de värn som
enligt en överenskommelse mellan Gatukontoret och Malmö hluseer ska
bemras på grund av kulturhistoriska varden. Varnet bör därför förses med
rivningsförbud i detaljplanen.

Stads&gnadskontorets kommentar:
Ambitionen att bevara kontorsbJ,gnadenar högjramforallt med tanke pa att öwzga
&gnuder inte kunnat sparas. Kompletterande utredningar som genomforts sedan
samradet visar att marken under bgnaden är safornrenad att endast delar av

byhnaden kan qaras. Annars f ske rar jr oren ingen att k pr idas till redan sanerade
omraden.
Planbestämmelsen q revideras i samråd med itfalmö museer uhyrån dejmtsättnitgar
som nu galler.
S t a d h e t iparkenforses med rivningsförbud.

VA SYD meddelar i skrivelse 2013-02-06
PlanbeskriVninv. Förutsattninear. Ledningar. s 8:
Va-ledningar att ansluta planomradet till finns i Geijersgatan och
hiagasinsgatan.
hleiian parken, i planområdets västra kant, och den planerade bebyggelsen g*
en dagvattenledning ax. betong med dimension 600 mm.
Planbeskrivningen. Planförslae. land ska^ och reeetation. Dawattenhantenng

&
Exploateringen av planområdet kommer att förbättra kvalitén på det dagvatten
som ansamlas inom området. Befinthg bebyggelse och stora asfaltytor har
hittills inneburit direkt avrinning utan nigon som helst fördröjning och rening
av dagvatten. I det fortsatta planarbetet kan man trots det se över
möjligheterna ull att göra ytterligare förbatuingar som ett led i arbetet med att
bygga hallbara system för dagvattenhantering och dess recipienter.
Planbeskrivninsen. Planförslav. Teknisk försörinine. VA. s 21;
SYD anlägger den delen av va-anläggningen som ska placeras i
allmanplatsmark. Hur dessa ansluts behöver inte sta med här. Det kommer \.isa
sig vid projekteringen hur detta sker pa basta satt.
Exploatör ska rakna med att draneringsvatten och eventuelit annat avlett vatten
fran underjordiska garage måste pumpas till förbindelsepunkt.

Stadsb_ygnadskontoretskommentar
Planbeskrivningenjusteras uhfran VA SYDs kommentarer.

Raddningstjansten Syd meddelar i skrivelse 2013-01-28
Riskhänsyn
Raddningstjansten Syd har inget att erinra om en riskanalys uppförs i enlighet
med samradshandlingarna.

Brandvattenförsörjning
Inget att erinra om brandvattenförsörjning säkerställs i enlighet med
samradshandlingarna.

Insatstid
Omrädet ar beläget inom normal insatstid (10 minuter).

Raddningstjanstens tillgänglighet
O m byggnaderna dunensioneras för utrymning med hjälp ax7raddningstjänsten
kravs tillgänglighet direkt till fasaden. Räddningstjänstens bärbara stege kan
användas \-id utrymning om avståndet mellan marken och balkongens överkant
eller fönstrets underkant inte överstiger 11 meter. Raddningstjanstens
höjdfordon kan användas vid utrymning från en maximal höjd om 23 meter
under förutsättning att körbar väg/räddningsvag och uppställningsplatser för
höjdfordon finns. Observera att trädplanteringar, stolpar, parkerade bilar och
dylikt kan komma att pauerka raddningstjänstens möjlighet att genomföra
fönsterutrymning.
Vid den fortsatta planeringen av området och vid projektering av byggnader
ska räddningstjanstens allgänglighet för utrymning beaktas. O m tillgängligheten
inte kan säkerställas kravs att byggnaderna h e n s i o n e r a s för utrymning utan
raddningstjänstens medverkan. Det innebär att trapphusen ska uppfylla lägst
klass Tr2, alternativt att ytterligare en oberoende utrymningsväg ska anordnas.
För vidare information, se rad och anvisningar " Tillgänglighet för
raddningstjänsten" pa www.rsyd.se.

Stads&piadskontorets kommentar;
Raddnings$instens gnpunkter beaktas vid detjörtsatta arbetet o ~ hi iamband med
LygIov.
Följande har inget att erinra mot förslaget

Serviceförvaltningen
Skånetrafiken

SAKAGARE OCH OVRIGA
VA-Syd Avfall meddelar i skrivelse 2013-01-31:
Bakgrund
Syftet med planen är att göra det möjligt att fortsatta den stadsomvandling som
pagår i orngimingen. Industribyggnaderna kommer att ersättas av bostäder
med kontor, handel i bottenvaningarna i publika lagen. E n förskola med fem
avdelningar varav en avdelning som ute förskola ska fmnas inom planomradet.
Planen ger möjlighet att bygga omkring 650 lägenheter,

Yttrande
VA SYD ser mycket positivt på den planerade a~~fallshanteringen
med
gemensam avfallsutrymmen samt att det planeras för en itervinningsstation i

anslutning 011 affaren. Vid planering och dimensionering av avfallsutrymmen
deltar gärna VA SYD.

EON el meddelar i skrivelse 2013-01-30:
lTihar inom planomradet befintliga elledningar och en befintlig natstation
enligt bifogad karta. Eventuella ätgarder på elledningarna som blir nödvändiga
till följd ax- genomförandet av detaljplanen bekostas av exploatören. Detta
ansvar framgår av planhandlingarna. Vi har inget emot om den befintliga
natstationen ersatts med en ny natstation om den som förorsakar förändringen
star för hela kostnaden. Planhandlingarna bör enligt var mening förtydligas sa
att det framgar att exploatören bekostar eventuella atg'arder pa den befmthga
natstationen.
Sett ur var synvinkel har den befintliga natstationen en bra placering och ett
bra utförande. Nätstationen är friliggande och ligger i markplanet vilket
underlättar vid tillsyn och underhåll på stationen. Det ar aven enkelt att ansluta
nya elledningar i stationen. E n natstation med nu aktuell placering och
utförande innebar dessutom fördelar sett ur magnetfaltssynpunkt. Med
hänvisning till nyss nämnda bör enligt var mening en ny natstation som ska
ersatta den befintliga natstationen vara friliggande och placeras i markplanet.
Stadsbygnadskontorets kommentar:
Befethg natstationpaverkar bygränen inom kvarteret så my&et att den maste
flyttas. Nyp/aceringjresIåspajrgårdsmarkenlängs södragränsen i samma kvarter
som den Izger nu. Avplanbeskrivningen framgår att nödvänd&flytt av ledningar och
natstation bekostas av eqloatören.

Följande har inget att erinra mot förslaget,
Teliasonera Skanova Access AB
"

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

Samradsmöte i ärendet genomfördes 2013-01-16. Mötet utlystes genom
följebrev och annons i dagspress. Pa mötet deltog en person.

SAMMANFATTNING AV EV. ANDRINGAR EFTER SAMRADET

Gagaterna har ändrats till gangfartsgator.
Byggratterna har justerats med mindre ändringar.
Plats för flyttad natstation i det sydvästra kvarteret har införts.

Bevarande av och sanering under kontorbyggnaden har utretts och preciserats i
planen.
Rundvämet i parken har belagts med rivningsförbud.
Området för atervinningsstation planläggs som allmän plats.
En administrativ bestämmelse som innebär att byggnader innehällande
industriverksamhet på fastigheten Gjuteriet 17 maste vara rivna innan bygglov
kan beviljas inom planområdet har införts.
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Kerstin Torseke Hulthén

MILJOPARTIET DE GRONA
Malmö
Bergsgatan 6
21 1 54 Malmö

August Palms plats 1,
Malmö stadshus,
rum 7026,7029
040341000

Särskilt yttrande:
Miljöpartiet de Gröna i Malmö 201 1-1 1-17
Ärende C2 Stadsbyggnadsnämnden 201 1-11-17
Anmälan av DETALJPLAN 5220 för fastigheten Gjuteriet 18
mm i Limhamn i Malmö
Det är mycket positivt att fastigheten planeras som ett blandat område
med centrumfunktioner i bottenvåningarna. Fastigheten anknyter till ett
lika stort område med industrillager-byggnader i sydväst som rimligen
kommer att omvandlas till bostäder och service i framtiden. Detta ger
goda möjligheter att samordna parkering för ett område som är stort som
halva Bo01 (ca 8 ha). En parkeringsplan borde därför utarbetas för
området.
Det är beklagligt att en så stor del av bebyggelsen är så kontaminerad av
oljeindustri att sanering är omöjlig utan rivning. Det är viktigt att
stadsomvandling sker i en långsam och evolutionär process för att skapa
mångfald och historisk förankring för befolkningen i stadsmiljön.
Byggnader som har ett möjligt användningsområde ska inte heller rivas
bara för att de inte passar samtidens ideer. Att bevara någon del av
anläggningen är därför mycket angeläget, Enligt Stadsbyggnadskontorets
handläggare finns det sannolikt inga hinder för att bevara
kontorsbyggnaden, och med tanke på att byggnader av motsvarande
karaktär och funktion försvinner från intilliggande Cementa-området bör
man göra ett mycket noggrant Övervägande. Iden att omvandla lokalerna
till utbildningsändamål lät som ett gångbart alternativ till det nuvarande
användningsområdet.
Har man väl bestämt sig för att bebyggelse ej kan bevaras, och med
utgångspunkt från den i grunden ändrade användningen anser vi dock att
det vore märkligt att i stallet för att göra det bästa av de nya
förutsättningarna välja att Iåta sig begränsas av de gamla. Sålunda anser
vi att planeringen måste präglas av ett flexibelt och kritiskt förhållningssätt
till såväl den förvisso utpräglade men samtidigt exkluderande
sågtandsformade fasaden mot Limhamnsvägen som den omintetgjorda
bebyggelsestrukturen inom området. Behovet att avskärma en störande
tidigare verksamhet från omgivningen får inte stå i vägen för den öppna
och levande staden. Staden får inte ens av sentimentala eller
pastischartade skäl undlåta sig att förhindra uppkomsten av "gated
communities", dvs stadsområden som sluter sig kring sig själva och sina
invånare på bekostnad av allmänhetens tillgång till staden.
Av samma skäl är det viktigt att inte Iåta sig begränsas när det gäller
graden av exploatering och därmed den täthet och dynamik man kan
åstadkomma i området. Limhamn och Bellevue är dominerade av
enfamiljshus i låg och gles bebyggelse, och är i behov av ett sådant större
tätbebyggt område. Västra Malmö präglas av långa avstånd till det mesta.
Kv Gjuteriet kan i kombination med övrig stadsutveckling kring hamnen
bidra till att skapa en kritisk massa för ett fungerande lokalt stadscentra.
Det är därför viktigt att man kommer upp i en sådan befolkningsmängd att
man skapar underlag för ett Limhamn som kan erbjuda sina innevånare
ett komplett och varierat utbud av service, handel, arbetsplatser, framtida
spårväg (som med aktuell befolkningsprognos bedöms olönsam att dra
fram till Limhamn) med mera.

En tydlig uppgifl i planarbetet ar därför att föra ett proaktivt resonemang
om graden av exploatering och utbudet for samt integrationen med
omgivande stadsbebyggelse.

Lucas Carlsson
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Kami Petersen
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Ärende C14 Stadsbyggnadsnamnden 2012-12-06
Samrådshandling för detaljplan för fastigheten Gjuteriet 18
m.fl. i Malmö (Dp 5220)
Planen innehåller en blandad stadsmässig bebyggelse iflnehållande
främst bostäder men aven förskola, handel och kontor. Miljöpartiet ser
mycket positivt på denna utveckling.
Detabplanen ar del av ett större utbyggnadsområde. Hela området mellan
On, Limhamnsvagen, Ovagen och GeijersgatanNaktgatan ar ca 40
hektar, detta är ca dubbelt s3 stort som den planerade Varvsstaden i
Västra hamnen. Stora delar är fortfarande under planering.
Planprogrammet för området är från år 2000 och mycket har hänt i Malmd
sedan dess, inte minst nar det galler hållbar stadsutveckling.
Planprogrammets ålder innebär att det tyvarr saknas en sammahållen
strategi för områdets trafikplanering. Malmös parkeringspolicy från år
2010 förordar att en parkeringsutredning görs vid planering av större
utbyggnadsområden. Ett syfte med en parkeringsutredningar att om
möjligt planera för en samordning av parkering. I denna detabplan finns
det goda förutsättningar för ett parkeringshus, vilket också har diskuterats
under planarbetet men som tyvarr inte finns med i samrådsförslaget.
Exploateringsgraden är relativt hög och planen innehåller både kontor,
centrumverksamhet och bostäder, en blandning som lämpar sig val för
samordnade av parkeringslösningar.
Miijöpartiet skulle vilja att en parkeringsstrategitogs fram för hela
området. Vi kan se att forutsättningarna för en samordning av parkeringen
är goda och eftersom Malmö har en tydlig trafikstrategi med fokus på gång, cykel och kollektivtrafik så behöver stadsplaneringen i detta område
uppdateras utifrån de mål som galler idag. Hur vi utformar detta
förtätningsprojekt kommer troligen att ha stor påverkan på trafikmiljön
både i Limhamn, Västra hamnen och Hyllie.
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Ärende C7 Stadsbyggnadsnamnden 2013-09-1 8. Beslut om
granskning av detaljplan för fastigheten Gjuteriet 18 m.fl. i
Limhamn i Malmö (DP5220)
Miljöpartiet de gröna ar mycket positiva till den täta och blandade
kvartersstad som beskrivs i planen. Har finns goda förutsättningar att
skapa den urbanitet som vi vill ska prägla Malmö. Tyvärr saknar planen
det trafikstrategiska tankande som numera är en integrerad del av
planingen i andra omvandlingsområden. En övergripande trafikstrategi
behöver tas fram för hela utbyggnadsområdet mellan Limhamnsvägen
och On innan planen kan antas:
Utgångspunkten i planen verkar vara att gång, cykel och kollektivtrafik inte
kan vara förstahandsalternativet och att de flerfunktions p-hus som vi ser
som så viktiga i t.ex Västra Hamnen, och Norra Sorgenfri inte kan
fungera har. Resultatet blir att planen utgår från bilens behov, vilket blir
tydligt nar alla gårdar ar underbyggda med garage som ska rymma lika
manga bilar som det finns lägenheter. För de boende kommer det troligen
att vara smidigare att äga bil än lådcykel, närmare att ta sig till p-platsen
än busshAllplatsen och den större delen av garagehyran kommer
sannolikt att delas av alla boende oberoende av deras eventuella
bilinnehav. Kontentan blir att området kommer att ge upphov till onödigt
mycket biltrafik och att hyrorna kommer att bli onödigt höga.
Miljöpartiet de gröna vill mer an så har. Vi ser det som självklart med ett phus dar parkeringsbehoven från boende, besökande, handel och
verksamhet kan samordnas. Det skulle minska parkeringskostnaderna
väsentligt, skapa utrymme för Iådcyklar och cykelvagnar i källarplan och
dessutom skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiken. Denna kunskap
finns redan på stadsbyggnadskontoret och på samma nämndsmöte
presenterades utredning om hållbart resande i Västra hamnen dar man i
summeringen konstaterar:

"Att enbart arbeta med förbättringsåtgärder i Västra Hamnen
kommer dock att få begränsad effekt. För att uppnå en långsiktigt
hållbar trafiksituation i Västra Hamnen krävs det att liknande
kraftfulla åtgärder genomförs i övriga Malmö."
Det finns god anledning att ha högre ambitioner i denna plan. Vi anser
inte att parkeringspolicyns målsättningar ar tillräckligt uppfyllda.

Lucas Carlsson
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