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1. SAMMANFATTNING
Malmö växer med nya bostäder och arbetsplatser som bidrar till att göra staden tätare och
mer sammanhållen. För att ge den växande befolkningen möjlighet till rekreation och en aktiv fritid behövs också områden för idrott, hälsa, rekreation och mötesplatser. Stadionområdet är en unik resurs i detta avseende. Planprogrammet visar hur området kan utvecklas som
Malmös främsta idrottsområde med god tillgänglighet för malmöborna i en attraktiv stadsmiljö. Nya anläggningar för idrott och utbildning i samspel med platser för spontanidrott och
möten berikar området.

Stadionområdet ska förnyas och
utvecklas
Stadionområdet har sedan sin tillblivelse på 1950-talet
varit en väsentlig del av Malmös idrottsliv och en viktig
symbol för Malmö. Området har under årens lopp utvecklats och förändrats. Det senaste stora tillskottet är fotbollsarenan Swedbank Stadion som tillkom år 2009. Nya
aktuella funktioner är idrottsgrundskola, sporthall och
multihall. På längre sikt föreslås simarena och ishall m m.
Kommunstyrelsen har i beslut 2015 angett att planprogrammet ska baseras på att Stadionbyggnaden i framtiden
rivs.

En öppen och grön stadsdel för idrott
och utbildning mitt i Malmö
Visionen (sid 8) är en stadsdel för idrott och utbildning.
Stadionområdet erbjuder med sitt innehåll och centrala
läge i staden en unik möjlighet att utvecklas som Malmös
främsta område för idrott, utbildning, evenemang och
hälsa.

JEK T

Visionen för området bryts ner i fem prioriteringar (sid
10). För varje prioritering finns övergripande mål avseende identitet, människan, grönt, rörelse och bebyggelse Det
innebär att nya funktioner för idrott och utbildning tillförs. De gröna kvaliteterna och sambanden utvecklas och
stärks. Området görs också mer tillgängligt för malmöborna med trygga rörelsemönster och nya mötesplatser.

En långsiktig och robust strategiplan
Strategiplanen (sid 10) baseras på de värden och kvaliteter
som ingår i visionen och de prioriterade inriktningarna.
Den är långsiktig och robust och ger beredskap för förändringar vad avser innehåll och tid för genomförande.
Viktiga parametrar i omvandlingen är:
• Parkstråken bevaras i huvudsak och utvecklas.
• Eric Perssons väg utvecklas som huvudstråk genom
området.
• Nya mötesplatser för idrott, evenemang och hälsa skapas.
• Nya byggnader samspelar med omgivningen.
• Utbyggnaden sker etappvis och med flexibilitet.
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Arbetet med planprogram för Stadionområdet bedrivs enligt en värdebaserad stadsutvecklingsmodell (sid 22). Det innebär att en långsiktig
värdestruktur läggs fast som möjliggör ett flexibelt innehåll som kan
variera över tid. Modellen presenteras översiktligt i cirkeldiagram. Diagrammet innehåller de värden, funktioner och projekt som bildar utgångspunkt för gestaltningsidé och planstruktur.
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Identitet

Människan

Grönt

Rörelse

Bebyggelse

Utveckla Malmös främsta
område för idrott, utbildning, evenemang och hälsa.

Området görs mer tillgängligt för malmöborna.

Utveckla och stärka områdets gröna kvaliteer
och samband.

Skapa sammanhängande och trygga
rörelseP
mönster.

Tillföra ny bebyggelse
som ger förutsättningar
för ett rikt stadliv.

H

Tyngdpunkt på viktiga värden
Planprogrammet har utarbetats enligt en värdebaserad
stadsutvecklingsmodell (sid 22). Det innebär att tyngdpunkten har lagts på att utveckla och beskriva de värden
som är viktiga för att uppnå visionen för områdets framtida utveckling. Det kan tillgodoses med olika planbilder.
Den strukturplan som redovisas är ett exempel på möjlig
slutbild. Den baseras på aktuellt funktions- och tidsprogram för omvandling av området.

Omvandlingen kan vara klar 2030
Genomförandet av omvandlingen av Stadionområdet
kommer sannolikt att ta relativt lång tid. I planprogrammet redovisas en tidplan som visar hur området kan var
fullt utbyggt enligt gällande funktionsprogram till år
2030.

I strategiplanen sammanfattas prioriteringarna för området. Förslaget innebär bl a ett centralt stråk genom området, ett nytt idrottskvater i den norra
delen och nya mötesplatser för utomhusaktivtet.

Foto Rasmus Hjortshøj.

Foto Adrian Taylor.

Foto Ralph Kämena.
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Stadionområdet ligger centralt i Malmö mellan Stadiongatan och John Ericssons väg i anslutning till Pildammsparken.

2. INLEDNING
Stadionområdet ska förnyas och utvecklas
Stadionområdet har sedan sin tillblivelse på 1950-talet
varit en väsentlig del av Malmös idrottsliv och en viktig
symbol för Malmö. Området har under årens lopp utvecklats och förändrats. Det senaste stora tillskottet är
fotbollsarenan Swedbank Stadion som tillkom år 2009.
Nya aktuella funktioner är idrottsgrundskola, sporthall
och fotbollshall. På längre sikt föreslås simarena och ishall
m m.

Kommunstyrelsen har beställt planprogram
I en utredning från 2014 ”Det framtida Stadionområdet”
presenterades en vision för området med två olika scenarier, ett där Malmö Stadion bevaras och ett där Malmö
Stadion rivs. Med utgångspunkt från denna utredning gav
kommunstyrelsen i april 2015 stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att utarbeta ett planprogram för Stadionområdet
med följande förutsättningar:
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•
•

•
•

•
•
•
•

Översiktsplanens inriktning för markanvändning gäller.
Området ska fortsätta utvecklas enligt en vision om
”ett stadsintegrerat och grönt idrottsområde” inom regionen. Som utgångspunkt för visionen ligger utredningen ”Stadionområdet – verksamhets- och funktionsbehov ur ett idrottsperspektiv” som är antagen av
fritidsnämnden. Visionen innebär flera nya och utvecklade funktioner för bl a idrott, skola och bostäder
inom området.
Den nya strukturen för området ska baseras på att
Stadionbyggnaden i framtiden rivs.
Föreslagen utbyggnad ska anpassas till Stadionbyggnadens och Aq-va-kul:s tekniska livslängd och medge etappvis utbyggnad av nya idrottsbyggnader och ny
simarena.
Den nya simarenan ska placeras på Stadionområdet.
Lämplig lokalisering och exploateringsgrad för bostäder ska utredas.
Planprocessen ska genomföras i god kontakt med berörda delar av föreningslivet.
Kommunstyrelsen ska genom regelbundna avrapporteringar ges möjlighet att följa det pågående planarbetet.
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Planprogrammet redovisar
möjligheterna
Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna
för en fortsatt utveckling av Stadionområdet som idrottsområde, kompletterat med bl a idrottsfunktioner, grundskola och bostäder. Planprogrammet lägger fast principer
för bebyggelsestruktur, trafik, parkering, grönstruktur, utbyggnadsetapper m m. Konsekvenser av utvecklad bebyggelsestruktur och innehåll belyses med avseende på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Strategiplanen utgör tillsammans med prioriteringar, strategier och strategiska projekt stommen i planprogrammet.
Programmet är övergripande och innehåller en kombination av flexibilitet och inriktning för fortsatt planering.
Planprogrammet behandlar prioriterade värden och kvaliteter som i efterföljande detaljplaner kan omsättas till
konkreta förslag.

Nya viktiga funktioner

Planområdets avgränsning. Illustration Oskar Anselmsson.

•
•
•

Sporthall
Multihall med bl a fullstor fotbollshall
Gymnastikhall

På längre sikt kan bl a följande funktioner tillkomma:
• Ishall
• Bowlinghall
• Simarena
• Bostäder

Utbyggnaden medger etapputbyggnad och flexibilitet
Den viktigaste utmaningen är att få till stånd de nya anläggningarna i samklang med övergripande värden för
området och att utbyggnad kan ske i etapper på ett sådant
sätt att flexibilitet finns både vad avser tidpunkt för rivning av Malmö Stadion och den framtida utvecklingen av
området. En annan utmaning är hur bostäder kan etableras i området i samklang med idrottsfunktioner och stora
evenemang.

De viktigaste tillkommande funktionerna i ett första skede är:
• Malmö idrottsgrundskola, 540 elever
• Annebergsskolan, utbyggnad 630 elever
7

3. PLANFÖRSLAG
En öppen och grön stadsdel för idrott och utbildning mitt i Malmö
Visionen är en stadsdel för idrott och utbildning. Stadionområdet erbjuder med sitt innehåll
och centrala läge i staden en unik möjlighet att utvecklas som Malmös främsta område för
idrott, utbildning, evenemang och hälsa. Planförslaget innebär att nya funktioner för idrott och
utbildning tillförs. De gröna kvaliteterna och sambanden utvecklas och stärks. Området görs
också mer tillgängligt för malmöborna med trygga rörelsestråk och nya mötesplatser.
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Vision

Stadionområdet är en unik resurs
Malmö växer med nya bostäder och arbetsplatser som bidrar till att göra staden tätare och mer sammanhållen.
För att ge den växande befolkningen möjlighet till rekreation och en aktiv fritid behövs också områden för idrott,
hälsa, rekreation och mötesplatser. Stadionområdet är en
unik resurs i detta avseende. Planprogrammet visar hur
området kan utvecklas som Malmös främsta idrottsom
råde med god tillgänglighet för malmöborna i en attraktiv stadsmiljö. Nya anläggningar för idrott och utbildning
i samspel med platser för spontanidrott och möten berikar
området.

Visionen bidrar till Malmös mål
Visionen för området strävar efter att bidra till de övergripande målen för Malmös utveckling såsom de kommer
till uttryck i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö
och i Översiktsplan för Malmö. Ett viktigt mål i Kommissionens arbete är att minska ojämlikheter i hälsa. Det
kan ske genom hälsofrämjande åtgärder och genom att
medborgarna ges inflytande och delaktighet i samhällsprocesser. Även i Översiktsplan för Malmö är folkhälsa,
trygghet och delaktighet viktiga strategier.
I visionen för Stadionområdet ingår nya mötesplatser och
ytor för spontanidrott vilket är såväl hälsofrämjande som
integrationsskapande. Ett pilotprojekt för medborgardialog har genomförts i samband med planprogrammet för
att ge möjlighet till ett utökat medborgarinflytande.
Visionen för Stadionområdet är ”en öppen
och grön stadsdel för idrott och utbildning
mitt i Malmö”. Planförslaget innebär att
nya funktioner för idrott och utbildning
tillförs. Området görs mer tillgängligt för
malmöborna med trygga rörelsestråk och
nya mötesplatser.
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Fem prioriteringar
Visionen för området bryts ner i fem prioriteringar.
För varje inriktning finns övergripande mål.

H

P

P

Identitet

Människan

Grönt

Rörelse

Utveckla Malmös främsta
område för idrott, utbildning, evenemang och hälsa.

Området görs mer tillgängligt för malmöborna.

Utveckla och stärka områdets gröna kvaliteer och
samband.

Skapa sammanhängande
P
och trygga rörelsemönsH
ter.

Strategiplanen är långsiktig och
robust
Strategiplanen baseras på de värden och kvaliteter
som ingår i visionen och de prioriterade inriktningarna. Den är långsiktig och robust och ger beredskap
för förändringar vad avser innehåll och tid för genomförande.
Parkstråken bevaras i huvudsak och utvecklas
De övergripande parkstråken, västra och östra Stadion
parkerna, bevaras i huvudsak och förstärks som resurser
för områdets användare, för verksamma och besökare såväl som för boende i närområdet. Hela området ska utvecklas vad avser biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Eric Perssons väg utvecklas som huvudstråk
genom området
Nya idrotts- och utbildningsfunktioner föreslås med entréer mot Eric Perssons väg. Här ges också möjligheter att
skapa nya mötesplatser som bidrar till ett rikare stadsliv.
Genomfart för biltrafik tas bort. Genom att Eric Perssons
väg förskjuts västerut i den norra delen kan exploatering på östra sidan av vägen ske så att ingreppen i östra
Stadionparken minimeras.
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Nya mötesplatser för idrott, evenemang och
hälsa skapas
Med ökad bredd i innehåll och en tydlig struktur kan
området utvecklas som en viktig mötesplats för idrott,
evenemang och hälsa. Nya platser för utomhusaktiviteter
och byggnader för idrott, evenemang, utbildning och
hälsa ökar tillsammans möjligheterna att använda området på fler sätt. Olika funktioner kan samverka på nya sätt
och området kan attrahera fler brukare över hela dygnet.

Nya byggnader samspelar med omgivningen
Genom att förse de nya byggnaderna med ”aktiva kanter”
såsom entréer och fönster mot angränsande platser skapas
ett samspel mellan ute och inne som bidrar till stadslivet
och tryggheten i området. Nya byggnader kan också kombineras med utåtriktade funktioner som kan bidra till en
mer levande stadsbild och en arkitektoniskt intressant utformning.

Utbyggnad sker etappvis och med
flexibilitet
Strategiplanen är utformad så att utbyggnad kan ske i
etapper och att viss flexibilitet finns vad avser lokalisering
av olika funktioner. Ställningstagande till Stadionbyggnadens framtid behöver således inte ske i samband med genomförande av första etappen utan först när både en ny
simarena och en permanent fotbollshall ska etableras.

Prioriteringa

r

Bebyggelse
Tillföra ny bebyggelse
som ger förutsättningar
för ett rikt stadliv.

Huvudstråk och mötesplatser
Park och gröna mötesplatser
Ny bebyggelse
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Pildammsstråket
I strategiplanen sammanfattas prioriteringarna för området. Förslaget innebär bl a ett centralt
stråk genom området, ett nytt idrottskvater i den norra delen och nya mötesplatser för utomhusaktivtet.
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Arkitektur som skapar kontakt mellan ute- och innemiljöer. Milson Island Indoor Sports Stadium, Australien. Av Allen Jack+Cottier Architects.
Foto AJ+C Photography.

Utveckla Malmös främsta område för idrott,
utbildning, evenemang och hälsa
Tillföra nya funktioner för
idrott, utbildning och hälsa

IDENTITET
PRIORITERING &
STRATEGIER

Det är viktigt att tillföra nya funktioner till området. Därmed kommer fler människor att röra sig i området och stadslivet att intensifieras.
Nya anläggningar och funktioner ger
också möjlighet till ett breddat evenemangsutbud. Genom att kombinera olika funktioner och samnyttja
ytor och lokaler för idrott, utbildning
och hälsa kan positiva synergieffekter skapas. Hälsotemat kan också
utvecklas i området och i samarbete med Malmö Högskola och Skånes
universitetssjukhus kan en plattform
för forskning inom idrotts- och hälsosektorn skapas.
Strategiska projekt för att utveckla området är i en första etapp en ny
idrottsgrundskola med sporthall och
en multihall med fullstor fotbollsplan.
Fotbollsplanen kan i första skede vara
av enklare karaktär t ex ett tält. På lite
längre sikt är en ny simarena och en
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bättre friidrottsarena de största projekten. Andra mindre projekt som
är viktiga för områdets utveckling
är t ex ishall, gymnastikhall, klättervägg inomhus och bowlinghall m m.

Utveckla området för både
elit- och motionsidrott
Området behöver utvecklas både för
elitidrott och motionsidrott. Därmed
kan områdets identitet som en mötesplats för alla malmöbor stärkas. Elitidrotten är en stimulans för motionsidrotten som i sin tur är basen för
elitidrotten. Utöver nya lokaler behöver nya möjligheter till utomhusaktiviteter skapas. Det kan ske genom att
skapa nya platser för spontanidrott
men också genom att aktivera befintliga parker och andra offentliga rum.
För elitidrott och stora evenemang
är publikkapacitet, säkerhetsaspekter
och tillgänglighet viktiga parametrar
att beakta i utvecklingen av området.

Arkitektur med särpräglad identitet. Råå förskola, Helsingborg. Arkitekt Dorte Mandrup arkitekter. Foto Adam Mörk.

Grönskande utemiljöer och odling på tak. Förskola i Biên Hòa, Dong Nai, Vietnam.
Av Vo Trong Nghia Architects. Foto Hiroyuki Oki.

STRATEGISKA PROJEKT
•

Nybyggnad av idrottsgrundskola, åk
7-9, för ca 550 elever.

•

Multihall med fullstor fotbollsplan,
oberoende av rivning av Stadion.

•

Publik sporthall för skol- och
föreningsidrott.

Idrottshall med fasadöppningar skapar orienterbarhet och visuell kontakt mellan inne- och
uteaktiviteter. Sundbyøster Hall II, Köpenhamn. Av Dorte Mandrup Arkitekter.
Foto Rasmus Hjortshøj.
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Publik klättervägg, fri för alla att använda. Denna ligger på Deltaplantsoen som är ett publikt torg/skolgård i Haag, Nederländerna. Av Openfabric,
Dmau, Arcadis, Peek Bouw en Infra, Eikelenboom Groenprojecten, Topcourts. Foto Daryl Mulvihill.

Området görs mer tillgängligt
för malmöborna
Möjligheter skapas till fler
utomhusaktiviteter och nya
mötesplatser

MÄNNISKA
PRIORITERING &
STRATEGIER

För att attrahera fler malmöbor, berika stadslivet och stimulera till fler
möten mellan människor behöver
området kompletteras med friytor för
multianvändning och spontana aktiviteter. De bör planeras för aktiviteter med olika karaktär som skapar
liv under olika tider på dygnet. Parkstråken kan också utvecklas så att de
inrymmer aktivitetsytor t ex utegym,
löparslinga m m.

Idrotten görs synlig i området
för att skapa trygghet
Nya publika platser för idrottsaktivitet under olika tider på dygnet bidrar
till att öka tryggheten i området.
Genom att förse de nya byggnaderna med ”aktiva kanter”, såsom entréer och fönster mot angränsande platser, skapas ett kontakt mellan ute och
inne som också kan bidra till stads
livet och tryggheten i området.

14

Möjligheter till medskapande
och delaktighet stimuleras
För att området ska bli mer tillgängligt för malmöborna är möjligheterna till delaktighet vid såväl planering
av området som utformning av platser
och stråk m m avgörande. Det är också viktigt att goda förutsättningar ges
för såväl etablerade som nya användare
att bidra till att aktivera området.

Aktivera området tidigt
I området kommer i olika skeden att
finnas ytor som står oanvända i väntan på exploatering. Här kan nya aktiviteter och utformningar testas inför
framtida omvandling. I nuläget finns
sådana ytor norr om Stadion.

Området är till för alla
Jämställdhetsperspektivet utgör en
viktig utgångspunkt i utvecklingen av
området. Det är därför angeläget att
anläggningar och aktivitetsytor planeras så att de kan användas likvärdigt
av pojkar och flickor. Området behöver också planeras och anpassas för
personer med funktionsvariationer.

Platser för lugnare aktiviter och vila, café i Park am Gleisdreieck, Berlin. Av Atelier Loidl. Foto
Stadsbyggnadskontoret.

Öppningar i fasaderna skapar kontakt mellan inne och ute. Det resulterar tex i att aktiviteterna synliggörs och lockar till sig besökare. Milson Island Indoor Sports Stadium i Autralien.
Av Allen Jack+Cottier Architects. Foto AJ+C Photography.

STRATEGISKA PROJEKT
•

En löparslinga kopplad till Pildammsparken och vidare söderut.

•

Nytt torg för urbana sporter t ex parkour, rollerderby, och streetbasket.

•

Tillfällig användning prövas t ex urbana idrotter norr om Stadion.

•

Projekt för medborgares delaktighet
vid utformning av platser, stråk m m

Unga kvinnor har engagerats i Rosengård i Malmö för utveckling av en aktivitetsyta, Rosens
Röda Matta. Här är det Tösabidarna från Bryggeriet i Malmö som åker skateboard.
Foto Andrea Andersson Antunes, Bryggeriet.

genomförs.
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Lek- och träningsmöjligheter i park. Drapers Field i London. Av Kinnear Landscape Architects. Foto Adrian Taylor.

Utveckla och stärka områdets gröna
kvaliteter och samband
Utveckla de övergripande parkstråken

GRÖNT
PRIORITERING &
STRATEGIER
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Stadionparkerna är viktiga länkar i det
övergripande grönstråket – Pildammsstråket/Ekostråket. Parkerna ska utvecklas dels för att klara av funktionen
som övergripande stråk och dels som
en lokal funktion för rekreation och
spontanidrott i samspel med Stadionområdet och omgivande bostadskvarter. Hela området ska utvecklas vad
avser biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Bevarande och nyplantering av träd är därvid en viktig aspekt.
I samband med kommande detaljplaner bör trädinventeringar göras.

Samutnyttja gröna ytor för
skola och idrott
Befintliga skolor och förskolor ligger
i anslutning till grönstråken. Genom
att även lokalisera nya skolfunktioner
nära grönområden kan de gröna ytorna
samnyttjas för skola och idrott. En del
av skolbyggnaden placeras på befintlig
parkeringsyta och en del ligger i Östra
Stadionparken som även tas i anspråk
för skolgård. Ambitionen är att på skolgården bevara så stor del som möjligt av

befintlig vegetation. Dessutom föreslås
som kompensation en ny parkyta som
en utvidgning av västra Stadionparken
i anslutning till John Ericssons väg.

Skapa gröna rum och
byggnader
Hela området kan ges en grönare karaktär genom att t ex trädplantera
de större gatorna. Det kan också bidra till att minska barriäreffekterna
och möjliggöra smidigare och tryggare passager. Sambandet mellan Stadionparkerna och Pildammsparken
kan också stärkas. Urbana rum och
nya byggnader kan med planteringar,
gröna tak och växtväggar bidra till
att området får en grönare karaktär.

Dagvattnet fördröjs lokalt
Eftersom dagvattensystemet är fullt
utnyttjat är det viktigt att möjliggöra att dagvattnet i största möjliga utsträckning fördröjs lokalt. En utredning om dagvatten och skyfall med
åtgärdsförslag kommer att tas fram
som underlag för efterföljande planering och genomförande.

Lek i grönskande milljö av både vild och planerad karaktär. Projektet ”Into the Wild” i Haag,
Nederländerna. Av Openfabric + Dmau (www.dmau.com). Foto Daryl Mulvihill.

Byggnader som integreras med grönskan. Korsgadehallen i Köpenhamn.
Av BBP Arkitekter AS. Foto Thomas Petri.

STRATEGISKA PROJEKT
•

Västra och östra Stadionparken rustas
upp och kompletteras för lek och träning m m.

•

Utveckla den fysiska och visuella
kopplingen med Pildammsparken.

•

Eric Perssons väg, John Ericsson väg
och Stadiongatan ges grönare karaktär med t ex ny trädplantering.

•

Malmö Idrottsgrundskola, samnyttjad
skolgård och park.

•

Ianspråktagen parkmark kompenseras
i anslutning till västra Stadionparken.

•

Dagvattenutredning för hela området.

Samutnyttjande med lek- och parkmiljö som är tillgänglig för alla. Lekplats Nolhaga, ritad av
landskapsarkitekt Agneta Wendesten, Alingsås kommun. Foto Margareta Battisti.

17

Varierad och lekfull utformning av platser och stråk. Superkilen i Köpenhamn. Av Superflex, Topotek och BIG. Foto Guilhem Alandry.

Skapa sammanhängande och trygga
rörelsemönster
Prioritera gång-, cykel- och
kollektivtrafik

RÖRELSE
PRIORITERING &
STRATEGIER

I enlighet med Trafik- och mobilitetsplanens mål prioriteras gång-,
cykel- och kollektivtrafik. Det ger
goda förutsättningar för att skapa
mötesplatser och miljöer som stimulerar till uteaktiviteter. Rörelserna
samlas till ett huvudstråk, Eric Perssons väg, genom området. Ett tydligare öst-västligt gång- och cykelstråk
genom området är angeläget. I parkerna finns de gröna rörselsestråken.
Mobility managementåtgärder som
underlättar för fler att resa hållbart
till området ska uppmuntras.

Skapa trafiksäker miljö för
barn och skolungdomar
För att skapa en trafiksäker miljö är
det viktigt att ta bort möjligheten till
genomfartstrafik för bil i området.
Det är också angeläget att förutsättningar för gående och cyklister att ta
sig över John Ericssons väg och Stadiongatan.

18

Logistik till idrottsgrundskolan anordnas söderifrån via Eric Perssons
väg.

Effektivisera rörelserna inom
området
Vid lokalisering av nya funktioner
och byggnader i området behöver
hänsyn tas till trafikrörelserna i området så att de blir så effektiva och lite
störande som möjligt.

Parkering samnyttjas vid entrépunkter
Med det centrala och kollektivtrafiknära läget finns en hög ambition
att största andelen besökare kommer
till området med hållbara färdmedel
och parkeringstillgången per besökare bör inte öka. Befintligt parkeringshus, som har ledigt utrymme, blir
kvar vid Stadiongatan och ny parkeringsanläggning för bil och cykel
förläggs t ex under multihallen eller
i parkeringshus invid John Ericssons
väg.
För mer information, se bilaga Trafikutredning.

H

P

P

P

Varierad och lekfull utformning av platser och stråk. Superkilen i Köpenhamn. Av Superflex,
Topotek och BIG. Foto Iwan Baan.

H

Mötesplatser
Huvudstråk för gång- och cykeltrafik
Gröna stråk
Fordonstrafik
P

P-anläggning (befintliga och alternativa lägen)

H

Busshållplats

Lummig gång- och cykelväg i Gleisdreieck Park, Berlin. Av Atelier Loidl. Foto Åsa Svensson.

STRATEGISKA PROJEKT
•

Omvandla Eric Perssons väg till ett
centralt stråk för gång- och cykeltrafik. Ta bort genomfart för biltrafik på
gatan.

•

Skapa fler och säkrare gång- och cykelpassager över John Ericssons väg
och Stadiongatan samt se över hållplatslägen.

•

Ny parkeringsanläggning för bil och
cykel vid John Ericssons väg.

•

Komplettering av hyrcykelstationer
inom området.

•

Skapa ett tydligt öst-västligt stråk genom området med bättre gång- och
cykelkopplingar till Lorensborg och
Borgmästargården.

Varierad och lekfull utformning av platser och stråk. Superkilen i Köpenhamn. Av Superflex,
Topotek och BIG. Foto Dragør Luftfoto.
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Öppningar i fasaden på byggnad med idrottsinnehåll tillför liv och rörelse till miljöerna utanför. Sportcenter ”The Spordtgebouw facility” i
Dordrecht, Nederländerna. Av NL Architects. Foto Ralph Kämena.

Tillföra ny bebyggelse som ger förutsättningar
för ett rikt stadsliv
Ny bebyggelse ska företrädesvis vara multifunktionell, kombinera olika funktioner och
utformas för samutnyttjande

BEBYGGELSE
PRIORITERING &
STRATEGIER

Genom att kombinera olika funktioner i samma byggnad ökar möjligheten till samnyttjande och spontana
möten. En ny multihall med fullstor
fotbollsplan kan t ex kombineras
med kontor, idrottsmedicin och
konceptboende m m. En ny sporthall
kan t ex kombineras med en klättervägg. På så sätt kan också enkla
hallbyggnader ges en mer intressant
utformning.

Bebyggelsen ska så långt
möjligt ha öppna fasader så
att aktiviteter blir synliga och
interaktion ute-inne kan ske
Genom att förse de nya byggnaderna med ”aktiva kanter” såsom entréer och fönster mot angränsan-
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de platser skapas ett samspel mellan
ute inne som kan bidra till stadslivet
och tryggheten i området. Intressanta ”skyltfönster” kan skapas där t ex
klättervägg eller andra sportaktiviteter exponeras mot allmänna platser.

Kulturhistoriska värden säkras
De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom området är Malmö
Stadion, Baltiska hallen och Ishallen.
Hallarna avses bevaras och dess värden förvaltas.

Byggtekniken ska vara långsiktigt hållbar
Byggnader och anläggningar inom
området ska uppfylla höga hållbarhetsambitioner. Det kan handla om
hållbara byggmaterial, solenergianläggningar, gröna tak, samordnad avfallshantering m m.

Multifunktionell byggnad med sporthall, lokaler och bostäder. Sundbyøster Hall II, i Köpenhamn. Av Dorte Mandrup Arkitekter. Foto Rasmus Hjortshøj.

Kombination av olika funktioner med odling och utemiljöer på tak. Förskola i Biên Hòa,
Dong Nai, Vietnam. Av Vo Trong Nghia Architects. Foto Hiroyuki Oki.

STRATEGISKA PROJEKT
•

Ny multihall kan kombineras med
andra funktioner t ex idrottsmedicin, konceptboende, kontor, bibliotek
m m.

•

Baltiska hallen och Ishallen bevaras
och dess värden förvaltas.

•

Konceptboende för idrott t ex vandrarhem kombineras med andra funktioner och placeras mot allmän plats.

Befintlig kulturhistoriskt värdefull byggnad inom planprogrammets område. Baltiska Hallen i Malmö. Av Sten Samuelson. Foto Tyke Tykesson.
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Värdebaserad stadsutvecklingsmodell
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Värdeplanering som arbetsmetod

Vision

Arbetet med planprogrammet för Stadionområdet har bedrivits enligt en värdebaserad stadsutvecklingsmodell. Det
innebär i korthet en planeringsprocess där de viktiga värden som ska prägla utvecklingen av området definieras i
ett tidigt skede. Detta har gjorts i ett förvaltningsgemensamt arbete med berörda förvaltningar. Därmed fås en
bred förankring av förutsättningar och mål för det fortsatta arbetet.

Visionen är det gemensamma målet som arbetet navigerar
mot och strävar att uppnå. Den genomsyrar prioriteringar,
strategier och strategiska projekt.

Visionen löper som en röd tråd genom arbetet och sociala
och mjuka frågor får god uppmärksamhet. Problem och
knäckfrågor kan identifieras i början av processen. Man
undviker också att fastna i detaljer och fysiska uttryck i
ett alltför tidigt skede. Cirkeldiagrammet är ett överskådligt sätt att sammanfatta resultatet av den inledande värdebaserade processen.

Strategier

Prioriteringar

De prioriterade inriktningarna baseras på visionen och
speglar de värden som är mest värdefulla för utvecklingen
av Stadionområdet.

Strategierna är vägledande för att skapa önskade värden
och kvaliteter. De ligger till grund för val av de projekt
som är mest angelägna.
Strategiska projekt

De strategiska projekten är konkreta byggprojekt eller andra åtgärder som är viktiga och avgörande för att visionen
ska kunna förverkligas.

STRATEGISKA PROJEKT
• Nybyggnad av
idrottsgrundskola, åk
7-9, för ca 550 elever.

• Publik sporthall för skoloch föreningsidrott.

• Multihall med fullstor
fotbollsplan oberoende
av rivning av Stadion.

STRATEGIER
• Omvandla Eric Perssons
väg till ett centralt stråk
för gång- och cykeltrafik.
Ta bort genomfart för
biltrafik på gatan.
• Skapa fler och säkrare
gång- och cykelpassager
över John Ericssons väg
och Stadiongatan samt
se över hållplatslägen.

• Tillföra nya funktioner
för idrott, utbildning o
hälsa m m.

• Området är till för alla.

Utveckla Malmös främsta
område för idrott, utbildning, evenemang och hälsa.

• Skapa trafiksäker
miljö för barn och
skolungdomar.

• Möjligheter skapas till fler
utomhusaktiviteter och nya
mötesplatser.

• En löparslinga kopplad
till Pildammsparken och
vidare söderut.

IDENTITET
RÖRELSE

• Eﬀektivisera rörelserna
inom området.

• Prioritera gång-, cykel
och kollektivtrafik.

• Skapa ett tydligt
öst-västligt stråk genom området med bättre gång- och cykelkopplingar till Lorensborg och
Borgmästargården.

• Tillfällig användning
t ex urbana sporter norr
om Stadion.

PRIORITERINGAR

• Komplettering av hyrcykelstationer inom
området.

• Ny parkeringsanläggning för bil och
cykel vid John
Ericssons väg.

• Utveckla området för
både elit- och motionsidrott.

• Aktivera området tidigt.

MÄNNISKAN

Skapa sammanhängande och trygga
rörelsemönster.

VISION
En öppen och grön stadsdel
för idro� och utbildning
mi� i Malmö.

Området görs mer
tillgängligt för
malmöborna.

• Möjligheter till medskapande och delaktighet
stimuleras.

• Parkering samnyttjas
vid entrépunkter.

• Västra o östra Stadionparken rustas upp och
kompletteras för lek och
träning m m.

• Idrotten görs synlig i
området för att skapa
trygghet.

• Projekt för medborgares delaktighet vid utformning av platser, stråk
m.m. genomförs.

• Nytt torg för urbana
sporter t ex parkour, rollerderby och streetbasket.

GRÖNT
• Utveckla de övergripande parkstråken.

•Utveckla den fysiska
och visuella kopplingen
med Pildammsparken.

Utveckla och stärka områdets gröna kvaliteer
och samband.

BEBYGGELSE
Tillföra ny bebyggelse
som ger förutsättningar
för ett rikt stadliv.

• Bebyggelsen ska så långt
möjligt ha öppna fasader
så att aktiviteter blir synliga och interaktion ute-inne • Ny multihall kan komkan ske.
bineras med andra
funktioner t.ex. Idrotts• Kulturhistoriska värden
medicin, konceptbosäkras.
ende, kontor, bibliotek
m m.

• Samutnyttja gröna ytor
för skola och idrott.

• Dagvatten fördröjs lokalt.

• Dagvattenutredning för
hela området.
•Ianspråktagen parkmark kompenseras i anslutning till västra
Stadionparken.

• Malmö Idrottsgrundskola, samutnyttjad
skolgård och park.

• Skapa gröna rum och
byggnader.

• Byggtekniken ska vara långsiktigt hållbar.
• Ny bebyggelse ska företrädesvis vara multifunktionell, kombinera olika funktioner och utformas för
samnyttjande.

• Eric Perssons väg,
John Ericsson väg och
Stadiongatan ges grönare karaktär med t.ex.
ny trädplantering.

• Baltiska hallen och Ishallen bevaras och dess värden
förvaltas.

• Konceptboende för idrott
t.ex. vandrarhem kombineras med andra funktioner
och placeras mot allmän
plats.

Summering av planförslag enl värdebaserad stadsutvecklingsmodell – från vision till verklighet.

23

Gång- och cykelväg samt cykelparkering vid västra Stadionparken.

4. KONSEKVENSER
Sammantaget medför den föreslagna omvandlingen och utvecklingen av Stadionområdet många positiva konsekvenser. Det tillförs flera nya funktioner
och mötesplatser som bidrar till ett effektivare resursutnyttjande, ett intensivare stadsliv och en tryggare miljö. Barriärerna inom området och mot omgivningen minskar och de gröna miljöerna bevaras och
utvecklas. Den mest negativa konsekvensen av förslaget är att den kulturhistoriskt värdefulla Stadionbyggnaden rivs. Konsekvenserna beskrivs med utgångspunkt i full utbyggnad enligt planförslaget.

Sociala konsekvenser
Stadsliv och mötesplatser
Genom att nya funktioner tillförs området kommer fler
människor att röra sig i området och stadslivet att intensifieras. Den nya multihallen avses utöver idrottslokaler inrymma reception, café, kontor och konceptboende relaterat till idrott. Det bidrar till att en ny mötesplats skapas
och att området blir mer levande under olika tider på dygnet. En yta för urbana idrotter öppen för alla kan utvecklas till en spontan mötespunkt.
I etapp 2 tillkommer ytterligare idrottsfunktioner och mer
konceptboende, vilket sammantaget bidrar till fler mötesplatser och ett ökat stadsliv över ett större område.

Trygghet
Med nya utåtriktade funktioner och inslag av boende ökar
andelen människor som rör sig i området under olika tider
på dygnet. Det kan bidra till att tryggheten ökar.

Barriärer
Genom att smalna av såväl John Ericssons väg som Stadiongatan och anlägga tydligare passager över gatorna minskar deras barriäreffekt. Med enbart parkering i utkanterna av området och en avstängning av Eric Perssons väg
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Gång- och cykelväg i östra Stadionparken.

för allmän genomfartstrafik minskar även trafikbarriären
inom området.
Den barriär som Malmö Stadion utgör inom området
minskar när den ersätts av flera något mindre enheter med
passager emellan.

Barnperspektiv
Gång- och cykeltrafik prioriteras inom området vilket ger
goda förutsättningar för en trafiksäker miljö för barn att
vistas och färdas i. Välbelägen skolgård och nya ytor för
spontanidrotter ger möjligheter till en aktiv och säker utevistelse.

Miljökonsekvenser
Kulturmiljö och stadsbild
Malmö Stadion rivs i sin helhet, vilket innebär en förlust
av kulturhistoriska värden, ett välkänt landmärke och en
betydelsefull symbolbyggnad. Baltiska hallen och Ishallen
bevaras. De övergripande parkstråken bevaras i huvudsak
och utvecklas. En del av östra Stadionparken tas i anspråk
för skolgård, vilket påverkar de kulturhistoriska värdena.
Med etablering av nya stora idrottsanläggningar i den norra delen av Stadionområdet förändras stadsbilden i denna

del avsevärt. Istället för en stor solitär byggnad omgärdar
flera nya anläggningar ett inre stråk med nya stadsrum,
vilket medför en mer urban karaktär.

Parker, rekreation och biologisk mångfald
Västra och östra Stadionparkerna bevaras i huvudsak och
utvecklas så att de blir mer mångsidigt användbara för såväl idrott som rekreation.
En del av östra Stadionparken tas i anspråk för skolgård.
Det kompenseras med ny parkmark som en utvidgning
av västra Stadionparken i anslutning till John Ericssons
väg. Denna yta är mer bullerutsatt men något större och
bör med tiden kunna erbjuda större biologisk mångfald
och fler ekosystemtjänster än den ianspråktagna ytan.
Den kan också bidra till att det gröna sambandet med Pildammsparken förstärks.
Den gröna karaktären i området förstärks ytterligare genom trädplanteringar på John Ericssons väg, Stadiongatan
och Eric Perssons väg.
I det norra idrottsområdet föreslås en ny plats för rekreation och spontanidrott, vilket gör området mer tillgängligt för allmänheten.
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Bostäder på Anneberg vid östra Stadionparken.

Buller
Tyréns har gjort en utredning om ljudutbredning från publik och trafik, som bifogas planprogrammet. Utredningen visar att etapp 1 och 2 kan genomföras utan att bullerriktvärdena överskrids. Nya bostäder i etapp 3 kan byggas
under förutsättning att samtliga lägenheter har tillgång
till en ljuddämpad sida. Verksamhetsbuller från den nya
friidrottsarenan kommer sannolikt att överskrida riktvärdena vid befintliga bostäder. Detta kommer dock endast
att ske ett fåtal gånger per år då större evenemang anordnas.

Ljusförhållanden
En utredning har gjorts gällande störande skräpljus från
armaturer d v s belysningstorn och belysningsmaster på
Stadionområdet. Slutsatserna är att eventuella bostäder
som planeras kopplade till föreslagen multihall bör placeras på norra och östra sidan samt inte vara högre än multihallen för att undvika störande skräpljus från Malmö Stadions belysning. På samma sätt bör eventuella bostäder
kopplade till föreslagen simarena placeras på östra sidan
och inte vara högre än simarenan för att undvika störande
skräpljus från planerad friidrottsarena.
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Planerade bostäder på handelsområdet söder om Stadiongatan kommer att få störande skräpljus från belysning
på de sammanbyggda planerna 5 och 6. Störningarna kan
hanteras genom att den västligaste bostadsdelen inte får
fönster mot norr.

Markföroreningar
Vissa markföroreningar har hittats i området, framför allt
i fyllnadsmassorna. Risken att stora markföroreningar
finns är inte hög. Det är dock viktigt att göra grundliga
undersökningar i varje utbyggnadssteg.

Hantering av dagvatten
Eftersom det befintliga dagvattensystemet är fullt utnyttjat är det viktigt att möjliggöra att dagvattnet i största
möjliga utsträckning fördröjs lokalt. En dagvattenutredning för hela området kommer att tas fram som underlag
för efterföljande planering och genomförande. Den kommer bl.a. att behandla volymer,flöden, ytbehov för fördröjning och samspel med närliggande områden.
För att kunna hantera och planera för extrema nederbördsmängder som inte kan hanteras av dagvattensystemet

Publik vid entreér inför match på Swedbanksstadion.

har staden tagit fram en Skyfallsplan. Uppgifterna i denna kommer att vägas in i den kommande dagvattenutredningen.

Stadion samt åtgärder i gator och parker. Omläggning av
vissa ledningar krävs också.

Risk och säkerhet

De nya anläggningarna medför ökade driftskostnader för
kommunen. De relativt höga driftskostnaderna för Malmö Stadion försvinner. Driftskostnaderna för ersättningsanläggningarna bedöms vara lägre.

Den föreslagna relativt öppna strukturen bedöms innebära att publikflödena till stora evenemang kan ske på ett
säkert sätt. Omvandlingen av området påverkar inte heller
de avspärrningar som sker vid större evenemang.

Driftskostnader

Ekonomiska konsekvenser
Resursutnyttjande
Genom att bygga på redan urbaniserad mark ges goda
möjligheter till bättre utnyttjande av gjorda investeringar
i gator, VA-nät, parker och kollektivtrafik, vilket medför
positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Malmö Stadion ersätts med flera nya anläggningar, vilket
ger ett effektivare markutnyttjande.

Investeringar
Nya byggnader för idrott och skola innebär stora kommunala investeringar. Andra kostnader är rivning av Malmö
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5. GENOMFÖRANDE
Strukturplan – exempel på möjlig omvandling
Strukturplanen är ett exempel på hur strategiplanens värden och kvaliteter kan konkretiseras vad avser olika funktioners storlek, utformning
och placering. Den visar också hur trafik, parkering och publikflöden
kan hanteras. Strukturplanen är principiell och redovisar en slutbild där
Malmö Stadion har rivits och full utbyggnad enligt funktionsprogrammet har skett. Andra planbilder med utgångspunkt från samma värden
är möjliga.
I strategiplanen angs de prioriterade värden och kvaliteter som är inriktningen för
områdets utveckling.

En robust struktur
Huvuddragen i strukturplanen följer strategiplanen och
medger både inriktning och flexiblitet vilket ger en robust
sturktur som håller över tid.
De omslutande parkområdena bevaras till största del
och utvecklas som parker. Eric Perssons väg bildar ett
nord-sydligt huvudstråk genom området med ny sträckning i den norra delen. I anslutning till stråket skapas nya
mötesplatser. De nya byggnaderna är i möjligaste mån
öppna mot omgivningen och integreras med gaturum och
platser.

Idrottsfunktioner i fokus
Den nya bebyggelsen i norra delen av Stadionområdet
bildar ett ”idrottskvarter” som avgränsar nya och befintliga platser med möjligheter till urbana idrotter och spontanaktiviteter. Mot John Ericssons väg förläggs multihall
med fullstor fotbollsplan samt en gymnastikhall. Multihallen kan innehålla reception, restaurang, café, arbetsplatser och konceptboende m m. En ny friidrottsarena
placeras mot västra Stadionparken och simarenan öster
därom. Båda anläggningarna har kontakt med både Stadiontorget och den nya platsen söder om multihallen. Kombihallen rivs och ersätts med en kombinerad ishall och
bowlinghall med café och uteservering.

Utbildning med idrottsinriktning
Idrottsgrundskola och sporthall placeras norr om Baltiska
hallen och Atleticum i nära anslutning till Annebergsskolan och Stadionparkens förskola. Därmed bildas ett relativt sammanhållet skolområde. Idrottsgrundskolan och
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sporthallen sammankopplas med gångbroar. På så sätt
kan taket på sporthallen utnyttjas som skolgård tillsammans med del av östra Stadionparken. En grön länk bibehålls som förbinder parkens olika delar.

Konceptboende berikar idrottsområdet
Inslag av bostäder på Stadionområdet kan bidra till en
tätare och mer funktionsblandad stad, vilket är en prioriterad inriktning i Malmös översiktsplan. Detta föreslås
främst i form av konceptboende av olika slag t ex vandrarhem, idrottshotell, elevboende m m som kan ge ett positivt tillskott till området i form av mer liv och rörelse samt
bidra till en ökad trygghet. Inne på själva idrottsområdet
utgör risken för konflikter med stora evenemang ett hinder för permanentboende. Det kan handla om ljud- och
ljusstörningar, tunga transporter, säkerhetskrav och avspärrningar m m. Söder om Stadiongatan kan emellertid
permanentboende vara möjligt. Två bostadskvarter redovisas på nuvarande handelsområde.

Omslutande parkstråk och grönt idrottsområde
Västra och östra Stadionparkerna rustas upp och kompletteras för lek och träning m m. Skolgården till idrottsgrundskolan tar i anspråk del av östra Stadionparken.
Detta kompenseras i ett tidigt skede med ny parkmark
som en utvidgning av västra Stadionparken i anslutning
till John Ericssons väg. Därmed förstärks det gröna mötet
med Pildammsparken. Idrottsområdet ges en grön karaktär med planteringar, gröna tak och växtväggar. Bevarande och nyplantering av träd bidrar också till att gynna den
biologiska mångfalden.
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Lek och träning
Strukturplanen är ett exempel på hur strategiplanens värden och kvaliteter kan konkretiseras vad avser
olika funktioners storlek, utformning och placering.

Platser för möten och aktivitet

Tydlig trafikstruktur

Flera nya platser i området ger möjlighet till fler utomhusaktiviteter och nya mötesplatser. På så sätt kan idrotten göras mer synlig och tryggheten kan öka. I anslutning
till John Ericssons väg, multihallen och gymnastikhallen
skapas en grön entréplats till området. Söder om multihallen och gränsande till friidrottsarenan och simarenan
föreslås en ny plats som kan utnyttjas för urbana sporter
och spontanidrott. Den kan utvecklas till en livfull plats
för malmöborna där idrottsutövare och allmänhet möts.
Det befintliga Stadiontorget aktiveras genom att både friidrottsarenan och simarenan avgränsar torget i norr. Här
skapas attraktiva lägen för bl a restauranger, caféer och
uteserveringar. Mellan den den kombinerade isträningsoch bowlinghallen och Atleticum skapas en mindre plats
som kan vara lämplig för uteservering.

Genomfartstrafiken för bil på Eric Perssons väg tas bort.
Det innebär att det norra området trafikmatas från norr
och det södra området från söder. Eric Perssons väg får en
funktion som ett centralt stråk för gång- och cykeltrafik.
Huvudgatorna Stadiongatan och John Ericssons väg smalnas av och förses med bättre gång- och cykelpassager. Det
öst-västliga gång- och cykelstråket genom området kan
förtydligas med t ex trädplanteringar och särskild markbeläggning. Parkering sker i anslutning till huvudgatorna i befintligt parkeringshus vid Stadiongatan och ny parkering under multihallen eller i parkeringshus invid John
Ericssons väg.
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Etapper
Omvandlingen av Stadionområdet innebär en serie förändringar över lång tid. Det är ett komplext samspel där det finns ett inbördes beroende mellan nyetablering, bevarande och flyttning
av olika funktioner. Eftersom det råder viss osäkerhet när olika funktioner tillkommer och i vilken
ordningsföljd kan utbyggnadsetapperna variera i såväl innehåll som tid. En viktig faktor är att området under omvandlingstiden ska ha fullgod funktion och erbjuda en attraktiv stadsmiljö. Nedan
beskrivs ett möjligt etapputbyggnadsscenario med utgångspunkt från redovisad strukturplan.

Etapp 1

Etapp 2

•

•

Idrottsgrundskola och sporthall för skol- och föreningsidrott

byggs norr om Stadion.

byggs norr om Baltiska hallen och Kulan idrottsskadecen•

trum.

•

Norra läktaren på Stadionbyggnaden rivs.

Eric Perssons väg stängs av för genomgående biltrafik och

•

En ny gymnastikhall förläggs nordost om Stadion i anslutning
till Eric Perssons väg och en ny entréplats vid John Ericssons

ges en ny sträckning norr om Stadion.
•

tas i anspråk ersätts under tiden nordväst om Malmö Stadion.
Om inte kastplanen behöver flyttas kan kompensationsyta
för park anläggas.
•
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väg.

Söder om Stadiongatan möjliggörs uppförande av en tillfällig
tälthall för fotboll (se grön streckad linje). Kastplanen som då

•

En permanent multihall med fullstor inomhus fotbollshall

Om- och tillbyggnad av Annebergsskolan.

•

Ianspråktagen parkmark kompenseras i anslutning till Västra
Stadionparken.

Multihallen är en nyckel i omvandlingen
Etableringen av multihallen med dess blandade innehåll utgör grunden till stora delar av omvandlingen
inom området. Genom att flera funktioner i befintliga byggnader kan erbjudas plats i multihallen frigörs
ytor för nya funktioner enligt funktionsprogrammet.
Kombihallens verksamhet integreras i multihallen
varvid kombihallen kan rivas och ersättas med en ny
ishall i kombination med bowlinghall och café.
De delar av Stadionbyggnaden som inhyser personallokaler, sjukvårdslokaler, restaurang, omklädningsrum och förråd kan också inrymmas i multihallen
och utgör en förutsättning för att påbörja rivning av
delar av Stadionbyggnaden.
Verksamheten i Kulan idrottsskadecentrum föreslås
få tillgång till nya lokaler i multihallen, vilket möjliggör en rivning av Kulan idrottsskadecentrum och utbyggnad av sporthall samt omläggning av Eric Perssons väg.

Etapp 3
•

Stadionbyggnaden rivs.

•

En ny friidrottsarena byggs mot västra Stadionparken.

•

En ny simarena etableras mot Stadiontorget.

•

En ny plats skapas för urbana idrotter och spontanaktiviteter
som är omgärdad av multihall, gymnastikhall, simarena och
friidrottsarena. Öster om platsen finns utrymme för ytterliga-

Tydlig avgränsning mellan kvartersmark och
allmän platsmark
För att erhålla tydliga ansvars- och förvaltningsområden är huvudprincipen att John Ericssons väg och
Stadiongatan samt östra och västra Stadionparken utgör allmän platsmark medan mellanliggande idrottsoch fritidsområde utgör kvartersmark.

re exploatering.
•

Den befintliga Kombihallen rivs och ersätts med en kombinerad ishall och bowlinghall med café.

•

Söder om Stadiongatan möjliggörs byggande av nya bostadskvarter på nuvarande handelsområde.
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2017

2016

2018

2019

2020

2021

SKOLA*

Dp

Projektering, byggnation

Inﬂytt

SPORTHALL

Dp

Projektering, byggnation

Inﬂytt

Projektering, byggnation

MULTIHALL

Dp

KULAN

Ev omlokalisering av verksamheten

STADION

2022

Inﬂytt

Löparbanor och golv rustas,
livslängd ca 10 år

FRIIDROTTSARENA
SIMARENA**

Grind 1

Övergripande tidplan för möjlig utbyggnad kopplad till strategiska beslut vid två grindar.

Stegvis genomförande
Fokus för planprogrammet är att det kan inrymma
alla funktioner, visa på möjliga lokaliseringar och konsekvenser, beroende på vilka beslut som tas och när.
Genomförandet av omvandlingen av Stadionområdet
kommer sannolikt att ta relativt lång tid. Tidplanen till
höger visar hur området kan vara fullt utbyggt enligt gällande funktionsprogram till år 2030. För att denna tidplan ska kunna realiseras fordras ett antal strategiska beslut vid olika tidpunkter. Dessa redovisas i efterföljande
del.
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Byggande av en ny simarena på Stadionområdet förutsätter att Malmö Stadion rivs. Eftersom simarenan ska ersätta nuvarande simhallsbadet är tidpunkten för avveckling
av detta en viktig parameter vad avser tidpunkten för rivning av Malmö Stadion. I tidplanen förutsätts att en ny
simarena ska kunna tas i bruk år 2029, vilket innebär att
Malmö Stadion behöver rivas några år tidigare.

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Strategiska beslut
Grind 1 (2017)
•

Beslut om tillfälligt tält, fotbollshall eller
multihall, ﬀ/FN

•

Beslut om sporthall och innehåll, ﬀ/FN

•

Beslut om Kulan ska lösas ut och ersättnin
lokaler skapas/hittas eller vara kvar, ﬀ/�

Grind 2 (senast 2026)
Rivs
Dp

Projektering, byggnation

Inﬂytt

Dp

Projektering, byggnation

Inﬂytt

•

Beslut om rivningslov Stadion, SBN

•

Beslut om dp anmälan friidrottsarena, SB

•

Beslut om dp anmälan simarena, SBN

Grind 2
* Malmö Idrottsgrundskola.
** Simarenan ersätter Simhallsbadet och tiden är kopplat till dess livslängd.

Strategiska beslut
Kulan idrottsskadecentrum

Malmö Stadion

Beslut kan tas när en förhandlingslösning med tomträttsinnehavaren finns. Om ersättningslokaler ska in i multihallen behöver beslut tas i samband med beslut om multi
hall.

Beslut behöver tas senast 2025 (grind 2, se bild). Påverkar
möjligheten till lokalisering av andra funktioner. Om beslut tas tidigare möjliggörs fler alternativa placeringar av
fotbollshall och simarena.

Multihall

Simarena

Beslut behöver tas senast 2018 (grind 1, se bild). Beslutet ska precisera om det ska vara ett tält eller en multihall.
Har betydelse för möjlig lokalisering och påverkar befintliga funktioner i området.

Beslut behöver tas senast 2025 (grind 2, se bild) så att inflyttning kan ske 2029 då simhallsbadet avvecklas.

Friidrottsarena
Beslut behöver tas i samband med beslut om Stadion d v s
senast 2025 (grind 2, se bild).
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Medborgarna bjöds in till ett pilotprojekt för delaktighet i
tidigt skede.

Pilotprojekt ”Besökstid i ögonhöjd” på Idrottsmuseets bibliotek, Stadionområdet. Foto Magdalena Alevrá.

6. PROCESS
Process för planprogrammet
Arbetsprocessen för planprogrammets innehåll har pågått mellan januari 2016 och juni 2017. I maj 2016 togs
det första steget till samtal med medborgare om Stadionområdets framtid. Under augusti/september 2017 hölls ett
formellt samråd kring planprogrammet för att inhämta
ytterligare information och synpunkter, nu om programmets innehåll. Ett samrådsevenemang hölls även i Stadionområdet för allmänheten. Efter samrådstidens slut har
inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse och planprogrammet reviderats. Stadsbyggnadsnämnden planeras ta beslut om godkännande av planprogrammet i december 2017. Därefter kommer planprogrammet
att utgöra grund för de olika genomförandeetappernas detaljplaner.

Delaktighetsprocess i tidigt skede
Dialog med medborgarna
Syftet med den tidiga delaktighetsprocessen har varit att
skapa ett pilotprojekt för medborgaraktivism och initiativ
med inriktningen att göra Stadionområdet bättre för fler.
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De bärande tankarna var att samtal skulle föras med medborgare och föreningar i flera steg under den tid som plan
programmet utarbetades. Målet var, förutom att få tidig input till planprogrammet, att låta fler bli aktiva och
ta ansvar för temat idrott och hälsa i områdets utemiljöer genom ökad delaktighet och ökat medskapande. Målet har också varit att utveckla kommunens dialogmetoder
och arbetssätt. Stadsbyggnadskontoret åtagande att pröva alternativa former för medborgardialog och genomföra pilotprojekt för delaktighet i planeringen anges både i
Kommunfullmäktiges och i Stadsbyggnadsnämndens mål
för 2016.

Pilotprojekt
I pilotprojektet stod idéer för områdets utemiljö och egna
initiativ till aktiviteter i fokus. Medborgare bjöds in till
öppna samtal, Besökstid i ögonhöjd, där medborgare och
tjänstemän pratade ”över en kopp kaffe”. Tjänstemännens
roll skulle i första hand vara samtalspart för initiativtagare och i förlängningen möjlig samarbetspart. Tjänstemän
från planprogrammets arbetsgrupp mötte medborgarna en
och en i Stadionområdets idrottsmuseum och bibliotek.
Samtalen ägde rum vid fyra tillfällen under april 2016.
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Pilotprojektet innebar att aktiva medborgare visade intresse för varandras verksamheter. När nya nätverk skapas kan krafterna samlas och
synergieffekterna bli fler än om parterna verkar var för sig. Illustration Anna Klara Lundberg.

Några samtalsdeltagare representerade ideella organisationer eller företag. De flesta besökarna bodde i de angränsande bostadsområdena Lorensborg eller Borgmästargården. Flera deltagare besökte regelbundet området och/
eller använde det för motion men bodde på andra platser
i Malmö.
Flera initiativ och konkreta exempel på nya aktiviteter för
att aktivera fler fördes fram under samtalen. Värdet av att
bevara och vårda områdets parker och gröna platser, förbättrad kommunikation och ökad trygghet påtalades också som viktiga aspekter i den fortsatta utvecklingen av
området. Flera besökare ville bevara och bygga om Malmö Stadion.
För mer information, se bilaga Dialogprocess för ökat medborgarengagemang. Sammanställning av pilotprojekt, maj
2016.

Medborgarengagemang som drivkraft
•

Pilotprojektets samtal utmynnade i att flera deltagare visade intresse för fortsatt engagemang i området.
I detta ligger en mängd möjligheter där drivkraften
finns hos medborgarna själva, i eventuellt samarbete
med kommunen.

• Samverkan mellan aktörer kan innebära att små, enskilda verksamheter utvecklas och fler involveras. Flera deltagare visade intresse för varandras verksamheter
och gemensamma nätverksträffar var en konkret idé
för att fortsätta diskussionerna.
• Nya kopplingar, fler rörelser och ökad närhet kan skapas mellan angränsande bostadsområden och Stadionområdet när samarbetena i området blir fler.
• Ett socialt nav i Stadionområdet kan när området utvecklas både underlätta fortsatta samarbeten och stimulera till att nya aktiviteter växer in i området.
• Fler och nya användare som tar synlig plats i Stadionområdet kan signalera att det är ett område som är öppet för alla malmöbor. Området upplevs som tryggare
och inbjudande för fler.
• Medborgare som aktiverar sig i området kan pröva
temporära ytor och på sikt även bli aktiva i den fortsatta utformningen av områdets platser. Det kan exempelvis innebära att urbana idrotter som skateboard, parkour eller rollerderby i ett senare skede kan få en fast
plats i området.
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Samtal kring modellerna under samrådsmötet på Stadionområdet.

Dialog med föreningslivet
Fritidsförvaltningen har under arbetsprocessen med planprogrammet haft löpande kontakter med föreningslivet i
Malmö idrottsakademis regi (fritidsförvaltningen i samarbete med Malmö högskola och Skåneidrotten). Malmö
idrottsakademi är lokaliserad i Stadionområdet. Intervjuer
och diskussioner visade med utgångspunkt från en behovsanalys hur området kan utvecklas både på kort och lång
sikt. Resultaten finns att läsa i rapporten ”Stadionområdet
2.0”. Några idéer framhölls särskilt.
• Ett ”socialt hjärta” på Stadionområdet är en grundläggande idé om en plats där aktiva, tränare, lärare, elever och allmänhet informellt och spontant kan träffas
eller erbjudas en arbetsplats. Denna centrala plats kan
inrymmas i en multihall med flerfunktionella idrottsytor och sociala ytor som restaurang eller café. Här kan
också lokaler för hälso- och sjukvård, forskning och
idrottsanknutet boende inrymmas.

36

• Utomhusaktivitetsytor som är tillgängliga för alla kan
skapa mer liv och rörelse i området och öka allmänhetens användning av området. Synlig aktivitet är inspirerande och bidrar till upplevelse av tryggheten. Samband mellan ute och inne kan skapas med glaspartier i
nya byggnader.
Fler rekommendationer från föreningarna i området är att
skapa nya nätverk med inriktning på idrott och hälsa och
en gemensam elevhälsa med expertkunskap inom idrott
för områdets skolelever.

Dialog och olika aktiviteter under samrådsmötet på platsen framför Malmö Stadion.

Samråd
Ett formellt samråd, där planprogrammet skickas ut till
boende och fastighetsägare, myndigheter och andra förvaltningar ägde rum i juni till september 2017. Då informerades också allmänheten om möjligheten att lämna
skriftliga synpunkter på programmets innehåll.
För att bygga vidare på samverkanstankarna från pilotprojektet bjöds allmänhet, intressenter från samtalen under
våren 2016 och föreningar i området även in till samrådsmöte i området. Syftet var att ”pröva platsen” tillsammans
med såväl aktiva och etablerade som nya användare. Syftet var också att på ett tydligt sätt informera om planprogrammets förslag till framtida möjliga förändringar. Föreningar höll i aktiviteter i tält och på gräsmattan norr om
stadionbyggnaden. Stadionområdets tänkbara, etappvisa
utbyggnad visades i modell.

Samrådsdagens diskussioner utgick från allmänhetens
frågor och kom till stor del att handla om de närmast förestående förändringarna. Tankar om trafiklösningar för
den kommande grundskolan och skolbyggnadens utformning var viktiga för besökare från närområdet. Flera uttryckte positiva synpunkter på möjligheterna att utveckla
områdets innehåll på sikt och att öka tryggheten i området som helhet, även om det innebär att stadionbyggnaden rivs. Synpunkterna från samrådet har sammanställts i
en samrådsredogörelse.
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7. FÖRUTSÄTTNINGAR
Nulägesbeskrivning
Bakgrund
Stadionområdet är Malmös främsta idrottsområde för
både elit- och breddidrott. Det inrymmer både skolor och
vardagsidrott samt evenemang och elitidrott. Området
har ett mycket centralt läge med många boende och arbetande inom korta gång- och cykelavstånd.
Området har en tydlig struktur med Eric Perssons väg
som nordsydlig axel. Det inramas av östra och västra Stadionparken som utgör gröna länkar i Pildammsstråket.

Analys

skapa bättre kontakt med omgivningen. Även parkområdena behöver utvecklas för att få bättre användbarhet och
samspel med idrottsområdet.
Inåtvänt trots publikt innehåll

Området är onödigt inåtvänt trots sitt publika innehåll.
Det finns få entréer ut mot stråk, slutna fasader och få
uteaktiviteter. Entréer är i vissa fall otydliga. Kontakten
mellan västra Stadionparken och Lorensborg är bristfällig
med få entréer och i vissa delar avvisande stängsel. Området behöver öppnas upp och få bättre kontakt med omgivande stadsdelar.

Storskaligt och otryggt

Det finns stora, slutna byggnadsvolymer med mycket baksidor, vilket gör att delar av området kan kännas otryggt
i synnerhet vid tider då aktiviteterna är få. Det är därför
viktigt att öppna upp området, föra in fler aktiviteter och
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Mycket grönska men få gröna samlingspunkter

Västra och östra Stadionparkerna utgör viktiga gröna länkar i Pildammsstråket. De har värdefull uppvuxen vegetation med höga träd, buskar och gräs- och lekytor m m.

Foto Fojab arkiteter.
Långa byggnader med få entréer bildar barriärer.

Staket som gräns mellan bostadskvarter och Stadionparken.

I västra parkstråket finns tydliga stråk, kantade av trädrader.

Park i öster med upphöjda gräsytor.

Otydlig infart till området från nordost.

Sluten fasad och avsaknad av träd utmed Eric Perssons väg.

Inne i Stadionområdet finns inget samlande grönt rum.
Vegetationsvolymer är fritt spridda. Marken är delvis utformad med upphöjda gräsytor som verkar avvisande. De
gröna ytorna har i allmänhet låg bearbetningsgrad och utformningen verkar ha skett utan tanke på möjliga användningar. Sammanfattningsvis behöver de gröna kvaliteterna i området utvecklas.

Tydlig struktur för biltrafik

Området är tydligt planerat för att matas utifrån vad avser
biltrafik. Undantaget är Eric Perssons väg som är en viktigt tillfartsgata. Gatans utformning inbjuder till genomfartstrafik och höga hastigheter. Cykelparkeringar finns
främst i den västra delen utmed västra Stadionparken. Vid
hallarna finns behov av fler cykelparkeringar.

Otydliga gång- och cykelstråk

Det finns gott om gång- och cykelstråk i området, men
de är inte alltid tydligt hur man skall röra sig. Det gäller
bland annat i öst-västlig riktning samt korsningspunkter
över John Ericssons väg och Stadiongatan. Det är därför
viktigt att stärka ett öst-västligt stråk genom Stadionområdet via Stadiontorget samt att göra korsningspunkterna
med Stadiongatan och John Ericssons väg tydligare och
säkrare.
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Särskilda fritidsområden
Existerande park och natur
Existerande blandad stadsbebyggelse
Existerande prioriterade gröna kopplingar
Prioriterade gröna kopplingar som behöver
utvecklas
Stadionområdet är i översiktsplanen angivet som särskilda fritidsområden, existerande
park och natur samt existerande blandad stadsbebyggelse.

Stadionområdet i översiktsplanen

Gröna kopplingar

Prioriterad inriktning

Västra Stadionparken är en del av Pildammsstråket/
Ekostråket som är utpekat i översiktsplanen som en prioriterad grön koppling för hela staden. Även södra delen av östra Stadionparken och en östvästlig koppling via
Stadionområdet mot Borgmästargården är prioriterade
gröna kopplingar. De prioriterade gröna kopplingarna ska
hänga samman på ett tydligt sätt.

En prioriterad inriktning i översiktsplanen är att Malmö
ska utvecklas som en nära, tät, grön och funktionsblandad stad. Ett större inslag av bostäder i Stadionområdet
kan bidra till en tätare och mer funktionsblandad stad.
Förutom handelsområdet söder om Stadiongatan utgör
emellertid de ytor som kan tas i anspråk för nya bostäder
i huvudsak av parkmark eller ytor för fritidsaktiviteter. I
översiktsplanen anges att mycket stor restriktivitet ska gälla för att ta park i anspråk för andra ändamål. En viktig
orsak är att behovet av såväl parker som ytor för fritidsaktiviteter ökar i takt med att staden i övrigt förtätas.

Markanvändning och planeringsriktlinjer
Park och natur

Västra Stadionparken utgör område för park och natur. Stora parker och naturområden ska innehålla många
rekreativa funktioner och ett brett utbud av faciliteter.
Exploatering för andra än park- eller naturrelaterade ändamål ska ej ske. Undantagsvis kan samhällsviktiga funk
tioner placeras på parkens villkor. Negativ påverkan på
naturvärden och ekologiska värden ska undvikas.
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Särskilda fritidsområden

Huvuddelen av Stadionområdet är utpekat som särskilt
fritidsområde. God tillgång till olika typer av fritidsanläggningar är en viktig kvalitet för stadens invånare. Fritidsområden ska så långt möjligt innehålla flera funktioner och vara användbara för olika aktiviteter på ett
flexibelt sätt. Exempelvis kan de göras tillgängliga för
allmänheten när föreningsverksamheter inte pågår. Exploatering för andra ändamål ska ej ske på kommunens
idrottsplatser såvida inte kompensation kan ske inom rimliga avstånd.
Blandad stadsbebyggelse

Området öster om Eric Perssons väg med idrottshallar,
skolor, butiker och Östra Stadionparken är markerat som

Delar med högsta
bevarandevärde
Delar med högt
bevarandevärde, men som
kan rivas om det är en förutsättning för att bevara
resten
Öppen yta med högt bevarandevärde
Delar som saknar
bevarandevärde

Kulturhistorisk klassning av Stadionbyggnadens olika delar. Hela Stadion är av kulturhistoriskt intresse. Inför
ett scenario där den delvis rivs kan dock olika delar av byggnadsverket graderas som mer eller mindre betydelsefulla för det kulturhistoriska värdet i stort. Illustration Olga Schlyter.

blandad stadsbebyggelse. Exploatering i befintliga parker
och idrottsplatser inom den blandade stadsbebyggelsen får
inte ske såvida inte kompensation med motsvarande kvalitet genomförs inom rimligt avstånd. Påverkan på naturvärden och ekologiska värden i blandad stadsbebyggelse
ska så långt möjligt undvikas. Balanseringsprincipen ska
tillämpas, det vill säga om negativ påverkan inte kan undvikas, minimeras eller kompenseras på plats ska värdena
ersättas på annan plats.

Kulturhistoriska värden
Gröna värden
Stadionområdet är ett grönstråk med idrottsfunktioner
som är intressant ur ett stadshistorisk perspektiv. Stadsplanen med Stadion belägen i ett luftigt grönstråk mittemellan två storskaliga bostadsområden är ett tydligt uttryck
för det moderna folkhemsbygget under efterkrigstiden.
Detta var en period då Malmö upplevde expansiva glansdagar. Man satsade stort på bostadsbyggandet men lade
också stor vikt vid offentlig service och parkområden i bostädernas närmiljö. Lorensborg, som till en början kal�lades för Stadionstaden, uppfördes samtidigt med Stadion
och ritades delvis av samma arkitekter.

Stadionområdet ingår som en del i ett större grönstråk,
Pildammsstråket, som var en viktig förutsättning för
1950-talets stadsplanerare när de ville skapa en koncentrerad stad utan förorter och med hög exploatering i bostadsområdena. Att just detta område blev ett grönstråk med
en offentlig anläggning som Stadion är ingen slump, utan
det beror bland annat på att det är en del av de så kallade
donationsjordarna vars reglementen från 1421 var styrande för Malmös stadsplanering långt in på 1900-talet. Enligt dessa fick marken endast användas för allmänna ändamål och inte bebyggas med bostäder. Stadionområdets
karaktär av grönstråk är idag främst bibehållen i den västra delen där parken är bred och sammanhängande. Även
i öster finns dock ett stråk av grönytor som är av värde att
bevara.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Malmö Stadion samt komplexet bestående av Baltiska
hallen, IsStadion och Europaporten utgör kulturhistoriskt
särskilt värdefull bebyggelse inom planområdet.
Malmö Stadion uppfördes som kombinerad friidrotts och
fotbollsarena inför VM i fotboll 1958. Den är ritad av arkitekterna Fritz Jaenecke och Sten Samuelson, en arkitektduo som är internationellt kända för sin modernistiska
41

Stadionområdet sett från väster.

arkitektur och som satt stor prägel på Malmös efterkrigstida bebyggelse. Stadion med sin vitmålade, synliga betongkonstruktion och sin uttrycksfulla och av funktionen styrda böljande form är typiskt för arkitekterna, men
samtidigt är det ett av deras mest särpräglade byggnadsverk. Som en integrerad del i arkitekturen finns på södra läktaren två monumentala väggmålningar av konstnären CO Hultén i typisk 1950-talsstil. Ursprungligen fanns
det bara sittplatser på södra långsidan, den norra läktaren
uppfördes inför EM i fotboll 1992. Stadion är i stor utsträckning välbevarad såväl vad gäller helhetskaraktär som
detaljer. Dess uttrycksfulla form och monumentala läge i
stadsbilden gör den till ett landmärke, vilket förstärks av
dess betydelse som symbol. Stadions symbolvärde hänger
samman med dess roll i idrottsliga sammanhang i staden,
och bland annat som Malmö FF:s långvariga ”hemmaborg” har den haft en betydelsefull roll som mötesplats.
Baltiska hallen, Isstadion och mässhallarna (numera Europaporten) byggdes 1964 och ritades av samma arkitekter som ritade Malmö Stadion. Arkitekturen är besläktad
med sina uttrycksfulla takformer och synliga vitmålade
betongkonstruktioner.
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Tidigare utredningar – underlag för
uppdraget
Under årens lopp har det gjorts flera utredningar om Stadionområdets framtid. Stadsbyggnadskontoret gjorde sin
senaste större utredning om området 2005, i samband
med att Swedbank Stadion skulle placeras och byggas.
Den nya fotbollsarenan byggdes vid sidan av Stadionbyggnaden, som därmed inte berördes av beslutet i kommunfullmäktige angående fotbollsarenans placering. Under ledning av fritidsförvaltningen har på senare år gjorts
två utredningar, dels ”Lokaliseringsutredning – simarena på Stadionområdet” från 2011, dels ”Stadionområdet
– verksamhets- och funktionsbehov ur ett idrottsperspektiv” från 2013. Dessa två dokument behandlar funktionella och ekonomiska aspekter av Stadionområdet ur
ett idrottsperspektiv. Ingen av de tidigare utredningarna har resulterat i något beslut i kommunfullmäktige om
Stadionbyggnadens framtid.

Etapp 1 (2020-2021)
IDROTTSFUNKTIONER
Sporthall (till skol- och föreningsidrott, ca 1.500 åskådarplatser)

5 000 kvm

Klättervägg (kombineras med sporthall eller multihall*)
Ev tillfällig tälthall för fotboll

SKOLFUNKTIONER
Malmö idrottsgrundskola, utbyggnad från 235 till 540 elever (2021)

10 000 kvm

Matsal Malmö idrottsgymnasium (kombineras med
idrottsgrundskola)
Annebergsskolan, utbyggnad från 238 till 630 elever (2020)

10 000 kvm

Etapp 2 (2022)
IDROTTSFUNKTIONER
Multihall* med fullstor fotbollshall
•

Personallokaler, kontor, förråd m m (4 000 kvm)

•

Hälso-, sjukvårds- och rehabcenter (1 500 kvm)

Gymnastikhall

12 000 kvm

1 500 kvm

BOSTÄDER
Konceptboende, kopplat till idrott (kombineras med multihall)

Etapp 3 (2026-2029)
IDROTTSFUNKTIONER
Ishall (på Kombihallens yta)

3 200 kvm

Bowlinghall, med café (kan kombineras med ishall)
Simarena

16 000 kvm

Friidrottsanläggning

ca 18 000 kvm

BOSTÄDER
Konceptboende, kopplat till idrott (kan kombineras med simarena)
Bostäder (Inredningsarkitekten 1)

* Multihallen innehåller fullstor fotbollsplan med garage och förråd under. I direkt anslutning möjliggörs kommunala
personallokaler, hälso-, sjukvårds- och rehabcenter (omlokalisering av rehab- och
hälsomedicinskt center i Kulan idrottsskadecentrum, centrum för idrott och
hälsa, Region Skåne samt Malmö idrotts
akademi), skolbibliotek, kontor, studentbostäder, hotellverksamhet, vandrarhem,
reception m m.

Funktionsprogram för det framtida Stadionområdet.

Funktionsprogram
De viktigaste tillkommande funktionerna är idrottsgrundskola, sporthall, gymnastikhall, multihall, simarena, friidrottsarena, istränings- och bowlinghall samt
idrottsanknutna hälso- och boendefunktioner.
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Markägoförhållanden

Ärtholmens
sommarstad

Malmö stad
Tomträtt
© Malmö stadsbyggnadskontor 2016

Huvuddelen av marken på Stadionområdet ägs av Malmö stad.

Markägoförhållanden
Merparten av marken inom projektområdet ägs av Malmö stad.
Bostadsfastigheter inom området ägs antingen av MKB,
eller utgörs av kommunalt ägd mark som är upplåten med
tomträtt till olika bostadsrättsföreningar.
Swedbank Stadion är upplåten med tomträtt till FotbollsStadion i Malmö Fastighets AB. Kulans idrottsskadecentrumär upplåten med tomträtt till år 2042.
Privata fastigheter inom området ägs av Europaporten
Kongresscenter AB (gamla mässan) och Löjtnanten Fastighets AB (Coop) som ägs av CA Fastigheter AB.
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8. FORTSATT ARBETE
Nästa steg
För att förverkliga omvandlingen av Stadionområdet fordras som nämnts i kap 5 Genomförande, att ett antal strategiska beslut tas vid olika tidpunkter. Underlag för dessa
beslut behöver tas fram och förankras i god tid före beslutstillfällena. Besluten behöver därefter följas upp med
detaljplaner och bygglov som grund för genomförandet.
Som underlag för pågående och kommande detaljplanearbete kan olika utredningar fordras.

Kommande utredningar
•

Dagvattenutredning för Stadionområdet. Ansvarig är
stadsbyggnadskontoret i samarbete med fritidsförvaltningen, gatukontoret, fastighetskontoret och serviceförvaltningen. Klar 2018.

•

Beläggningskontroller och analys gällande parkering
under 2018 för Stadionområdet. Ansvarig är Parkering Malmö i samarbete med stadsbyggnadskontoret.
Klar 2018/2019.
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Dialogprocess för ökat medborgarengagemang,
Malmö Stadsbyggnadskontor, maj 2016.
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Malmö Stadionområde – utredning och rapport gällande störande skräpljus från armaturer, Sweco Systems AB, september 2016.
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