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Malmö 20190620 
 

 

Svar på Dp 5618 för Limhamn 155:511 (Elinelund gård etapp 2). 

 
Konsekvenser, Bedömning av Miljöpåverkan  

En miljökonsekvensbeskrivning togs fram i samband med utbyggnaden av Elingård etapp 1. Fokusområdet för 

beskrivningen på vilken påverkan utbyggnaden skulle ha, låg på Limhamns Kalkbrott. Påverkan från 

utbyggnaden av etapp 2 kommer snarare än Kalkbrottet ligga på det 70 åriga koloniområdet öster om 

utbyggnadsområdet. I planprogrammet som upprättades 2009 beskrivs att ”längs Hyllie Parks vårdboende och 

det gröna koloniområdet planeras låg bebyggelse med gavlarna mot gränsen. En 10 meter bred gräsremsa 

behålls även i detta förslag, husen ska inte bryta för mycket mot kolonistugornas måttliga skala och bygga 

vidare på koloniområdets struktur.”  Bild ur planprogrammet. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi ser positivt på att Pilevallen längs med koloniområdet bevaras samt att den övertas i Malmö Stads 

förvaltning. Även parken väster om koloniområdet är vi mycket positiva till, den är flitigt använd och 

uppskattad. Däremot har vi en oro att lokalgatan mot planerad radhusbebyggelse och Pilevallen kan orsaka 

buller, men även negativt påverka den gamla Pilevallen och det djurliv som etablerat sig där under årtionde. 

Om det är nödvändigt med gatumark på sidan mot koloniområdet bör det vara en gångfartsgata, som 

prioriterar oskyddade trafikanter i första hand och gärna en återvändsgata för att undvika eventuell 

buskörning. 

Koloniområdets småskaliga variationsrika och ekologiska odlingar är en bristvara i det storskaliga och artfattiga 

odlingslandskap som omger Malmö. Stadsmiljön kan genom parker, kyrkogårdar, koloniområden och andra 

grönytor erbjuda en viktig möjlighet till bevarande av och kompensation av biologisk mångfald även i centralt 

belägen stadsmiljö.  

Trafik 

Trafikökningen längs med kanten av detaljplaneområdet beräknades när planprogrammet togs fram. I 

programmet beskrivs även att ett kompletterande gatunät behövs inom området eftersom östra delen av 

Annetorpsvägen i annat fall blir överbelastad. I takt med att exploateringen framskridit har också trafiken kring 

och genom koloniområdet ökat, prognoserna för trafikökningen som gjordes i planprogramskedet kan nog till 

viss del vara underskattade.  

Lokalgatan som planeras i Östra delen längs med koloniområdet ser vi som ett bekymmer. 

Trafiken kommer innebära trafikbuller samt risk för buskörningar, ett störande inslag i det gamla 

koloniområdets unika kulturmiljö. Området genomsyras av ett lugn mitt i stadens brus, tack vare den 

prunkande grönskan och mångfalden av växter. I stället för den planlagda lokalgatan bör denna utformas som 
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en gångfartsgata, vilket ger ökad trygghet för oskyddade trafikanter helt i linje med både barnperspektivet och 

Malmö Stads hållbarhetsmål att staden ska bli tystare och renare, vilket innebär att cykel- gång- och 

kollektivtrafik ska prioriteras. 

I planbeskrivningen under Trafikkonsekvenser på sid 22, står det att antalet bilar på Systerbrunnsvägen 

beräknas till 65 fordon per dygn. Vi ställer oss mycket tveksamma till denna siffra och undrar hur antalet fordon 

beräknats eftersom vi redan idag kan se att antalet fordon som trafikerar Systerbrunnsvägen överstiger detta 

antal. Vi önskar redan nu att man vidtar åtgärder för att minska trafiken på Systerbrunnsvägen samt att 

hastigheten begränsas från 40 km i timmen till 30 km i timmen eftersom både en förskola och lekplats ligger 

nära vägområdet. 

Dagvatten 

Planförslaget medger ett fördröjningsdike utmed planområdets östra gräns, längs Pilevallen som gränsar till 

koloniområdet. Vid skyfallet den 31 augusti 2014 översvämmades stora delar av staden. Även koloniområdet 

drabbades av översvämning och stora delar av området stod under vatten i två veckor. Beaktas bör att 

området då gränsade till åkermark. En exploatering kommer att generera betydligt större vattenvolymer samt 

även en snabbare avrinning. Det finns en stor oro att den planerade bebyggelse samt diket kan förvärra 

problemen inne på koloniområdet. Har detta scenario tagits med i beräkningen när dagvattenutredningen 

gjordes?  

 

Bebyggelse 
Detaljplanen föreslår tvåvåningshus längs med koloniområdet. Planprogrammet föreslog en varsamhetszon på 

10 m utmed koloniområdet utformat som ett grönstråk med möjlighet till gång&cykel trafik. Förslaget enligt 

detaljplanen medger istället för G&C väg en lokalgata. Det innebär att varsamhetsavståndet mellan hus och 

koloniområde har krympt avsevärt.  

Bakom radhusen planeras en bebyggelse på 3 och 4 våningshus. Områdesstrukturen samt den private sfären 

kommer att påverkas och ändras. Ett önskemål från koloniföreningen är att strukturen med två våningar utökas 
åtminstone i kvarteret närmst koloniområdet. 

 

 

Styrelsen för Elinelunds Sommarstads Koloniförening /Hans Nilsson 

 

Elinelunds Sommarstads Koloniförening 

Box 30058 

200 61 Limhamn 

Mejl: elinelund@telia.com 

 

 

 


