Översiktsplan för
Södra Kirseberg och Östervärn
Din åsikt är viktig för oss
Mellan den 1 mars och 31 maj ställs planförslaget för utvecklingen av
Södra Kirseberg och Östervärn ut. Det innebär att Malmö stad samlar
in Malmöbornas åsikter om planerna för området mellan det befintliga
Kirseberg och Värnhem. Efter denna period ska Malmös politiker ta ställ
ning, innan planerna slutligen godkänns.
Nu har du chansen att säga vad du tycker om planerna för detta stora och
viktiga område i nordöstra Malmö.
På www.malmo.se/fopkirseberg kan du läsa mer om planen, ställa frågor
och lämna synpunkter.

Så här går det till när vi planerar i Malmö
Olika planeringsnivåer:
•

Översiktsplan – långsiktig plan för utveckling av hela kom
munen. Inte juridiskt bindande.
Fördjupning av översiktsplan – en mer detaljerad redovis
ning av delar av översiktsplanen. Inte juridiskt bindande.
Detaljplan – anger specifikt hur och vad marken får använ
das till. Juridiskt bindande.
Bygglov – tillstånd för att bebygga en fastighet. Juridiskt
bindande.

•
•
•

När händer vad?
2018
2019
Östervärns station
öppnar åter för
persontrafik.

Utställning*,
 etaljplan för
d
norra delen av
Ellstorp.

2020

Samråd*,
 etaljplan för
d
norra delen av
Ellstorp.
Utställning* av
Översiktsplan för
Södra Kirseberg
och Östervärn.

Beräknat antagande av
Översiktsplan för Södra
Kirseberg och Östervärn.

Fler detaljplaner tas
fram i utvecklingsområdet.

2022

2021

2024
2023

* Under samråd och utställning kan
du tycka till om planerna.

Nya MalmöExpressen linje 4
(elbusslinje Bunkeflo
strand-Stora Bernstorp).

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
Området omges av Kirsebergsstaden i norr, Östervärn och Ellstorp i söder
och Johanneslust i öster. I området ligger Järnvägsverkstäderna och
Östervärns station, samt delar av Johanneslust och Ellstorp.
Ett reservat lämnas för att på sikt återuppta persontågtrafik på Simris
hamnsbanan.
Östervärn, Ellstorp, Johanneslust och Kirsebergsstaden är stadsdelar
med olika karaktär, som skiljs åt av vägar, järnvägar och dåligt utnyttjad
industrimark. Det finns stora möjligheter att knyta samman stadsdelarna,
både med varandra och med centrum, samtidigt som man utnyttjar mar
ken mer effektivt nära Östervärn station.

Basfakta
4 500–5 000 nya bostäder
3 000–4 000 nya arbetsplatser
2 nya grundskolor med upp till ca 1 300 elever
6 nya förskolor för upp till ca 800 barn
Nya parker på ca 5,5 hektar

Östervärns
station

KIRSEBERGSSTADEN

ÖSTERVÄRN
JÄRNVÄGSVERKSTÄDERNA

ELLSTORP
JOHANNESLUST

Östervärn station – en länk i staden
Öppnandet av Östervärns station för person
tågstrafik utgör en drivkraft för områdets
utveckling. Stationen är en viktig samman

hållande länk mellan centrum och nordöstra
Malmö och bidrar till att minska intrycket av att
järnvägen är en barriär.
Genom att göra nya kopplingar över och
under järnvägarna skapas nya rörelsemönster
som gör att området blir till glädje för alla Malmöbor, inte bara de som
bor i närheten. Tät bebyggelse med bostäder, arbetsplatser och service
kommer att göra området till en del av den övriga staden.

Kirseberg – småstaden i storstaden
Kirsebergsstaden ligger nära Malmös centrum
och uppfattas som en stad i staden. Dess varie
rande och täta struktur är uppskattad och är en
inspiration för utvecklingen av Järnvägsverk
städerna. En successiv utbyggnad söderut ska
ske genom en vidare utveckling av Kirsebergs
stadens skala, täthet och stora variation.

En stadsdel med ett stort kulturarv

Södra Kirseberg har en rik historia och i dag finns många inslag kvar från
tidigare verksamheter. Järnvägsverkstäderna, som varit Malmös näst störs
ta arbetsplats, är fortfarande välbevarade. För många är de okända men
de kan berätta om en viktig epok i Malmös historia.
Att kunna avläsa platsens historia är viktigt för att ge området en tydlig
identitet. Här kan gamla industrimiljöer kompletteras med nya inslag så
att det förflutna, i kombination med det geografiska läget, lägger grun
den för en ny mångfacetterad och unik identitet.

Olika områden

Ellstorp
Utvecklingen av Ellstorp innebär startskottet för utveckling av området
och den första detaljplanen är under arbete. I Ellstorp kommer fem nya
kvarter med cirka 700 bostäder med verksamheter i bottenvåningar,
parkeringshus, bostäder, förskola, park, stationstorg, friluftsområden och
hundrastgård. Här kommer det att finnas både hyresrätter och bostads
rätter.
I Ellstorp ska den nya bebyggelsen i både täthet och skala anpassas till
den befintliga. En gröning blir en länk mellan Ellstorpsparken och Öster
värn station. I framtiden ska Ellstorp kunna byggas ut söderut längs Konti
nentalbanan fram till Sallerupsvägen.
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Järnvägsverkstäderna
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Järnvägsverkstäderna ska bli en fortsättning av Kirsebergsstaden i karak
täroch skala. Det ska finnas plats för flerbostadshus och markbostäder,
många hyresrätter som bostadsrätter, samt för företag, service och a ffärer.
Bebyggelsen kommer att vara tätare och högre nära stationen.
Området kommer att bli tätt och grönt och det ska alltid finnas något
grönt i sikte. En ny huvudgata ska länka ihop Södra Bulltoftavägen i norr
med Sallerupsvägen i söder. Området kommer även ha en uppsamlings
gata, mindre lokalgator och gångfartsgator där fotgängare har företräde.
Flera gång- och cykelpassager binder samman området med om
givande bebyggelse, både över som under järnvägsspåren. Cykelstråken
sammanbinder även området med nuvarande Kirsebergsstaden.
De historiskt värdefulla byggnaderna kommer bevaras och utvecklas
för framtida användningar.

Johanneslust
Dagens företagsområde i västra Johanneslust ska successivt utvecklas till
blandad stad med kontor, affärer och service, men även bostäder som
både är hyres- som bostadsrätter. Bostäder kommer framför allt att byg
gas i anslutning till Johanneslusts befintliga radhus.
Byggnaderna längs Sallerupsvägen behöver bli mer stadsmässiga,
med aktiva bottenvåningar och entréer mot gatan. Affärer och annan ser
vice ska finnas där Singelgatans möter Sallerupsvägen. Kontor och parke
ringshus bör placeras längs Kontinentalbanan som skydd mot tågtrafiken.
En ny nordsydlig huvudgata med gatuträd och cykelbana ska gå på
en bro över Simrishamnsbanan och koppla samman Sallerupsvägen med
Södra Bulltoftavägen. Huvudgatan ska ges en urban utformning.

Vill du veta mer?
Gå in på:
malmo.se/fopkirseberg

