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Översiktsplanens nya namn
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn har tidigare
varit på samråd, då under namnet Översiktsplan för del av
Kirseberg. Översiktsplanens nya namn bedöms tyligare
avspegla planområdets geograﬁska avgränsning.

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034)
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse kan laddas ner på hemsidan eller beställas från
stadsbyggnadskontoret.
e-post: stadsbyggnadskontoret@malmo.se
telefon: 040 34 22 73 (stadsbyggnadskontorets kunddisk)

Vad är en fördjupning av översiktsplanen ?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje
kommun ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanens syfte är att vara vägledande
inför beslut om användningen av mark- och
vattenområden och hur den existerande
stadsmiljön ska utvecklas.
Den kommuntäckande översiktsplanen
anger en långsiktig inriktning för kommunens utveckling. Översiktplanen ska säkerställa en handlingsberedskap men är inte
juridiskt bindande.
Fördjupningar av översiktsplanen tas fram
när det ﬁnns behov av mer ingående utredningar av ett geograﬁskt eller tematiskt
avgränsat område.
Denna fördjupning av Översiktsplan för
Malmö avser delar av Kirseberg och Östervärn och analyserar planeringsförutsättningarna med utgångspunkt i de strategier och
övergripande planeringsriktlinjer som lagts

fast i den kommuntäckande översiktsplanen.
Avsikten är att sätta ramar för planområdets
långsiktiga utveckling. Översiktsplanen för
Södra Kirseberg och Östervärn kompletterar
och ersätter i berörda delar den kommuntäckande översiktsplanen.
Översiktsplanen blickar långt in i framtiden, vilket innebär att delar av det som
redovisas kan komma att realiseras först på
lång sikt. För att fördjupa kunskapsunderlaget inför kommande detaljplanearbeten
kommer ytterligare utredningar att krävas.
Process
Kommunstyrelsen gav i maj 2013 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ett
arbete med Översiktsplan för Södra Kirseberg
och Östervärn, då under namnet Översiktsplan för del av Kirseberg. Samrådshandlingar
godkändes av kommunstyrelsen i januari

2015 och samråd pågick från februari till och
med maj 2015.
Samrådet visade på ett stöd för planförslagets övergripande stadsbyggnadsstruktur
och inriktning mot en nära, tät, grön och
funktionsblandad stadsdel, med ett eﬀektivt
markutnyttjande och tydliga kopplingar till
närliggande områden.
Planförslaget har bearbetats och kompletterats utifrån synpunkter under samrådet.
Inkomna yttranden redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse som bifogas
planförslaget. Till planen hör även en miljökonsekvensbeskrivning.
Utställningsförslaget godkändes av
kommunstyrelsen xx xxxxxxxx 2018. Efter
utställning kommer förslaget att färdigställas med beaktande av inkomna synpunkter
och därefter föreläggas kommunfullmäktige
för antagande.
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Förord
Malmö har de senaste 10 åren vuxit med 50 000 invånare
och 20 000 arbetstillfällen. Översiktsplan för Södra Kirseberg
och Östervärn är en väsentlig del av stadens strategi för att
möta en fortsatt befolkningsökning. Här ﬁnns plats för en
mängd nya bostäder och arbetsplatser av varierande slag.
Idag kännetecknas området av traﬁkleder, järnvägar och
ineﬀektivt använd industrimark.
Planförslaget bygger vidare på den kommuntäckande
översiktsplanens inriktning, att skapa förutsättningar för en
nära, tät, grön och funktionsblandad stad innanför Yttre
Ringvägen. Det centrala läget ger tillsammans med öppnandet av Östervärns station förutsättningar för ett hållbart resande, med goda gång-, cykel- och kollektivtraﬁkförbindelser. Investeringar i infrastruktur och bebyggelse i ett
stationsnära läge i Malmös nordöstra delar är också en
regional satsning, som stärker den så viktiga tillväxtaxeln
Köpenhamn-Malmö-Lund.
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö har visat
att det ﬁnns hälsomässiga skillnader mellan befolkningen i
stadens östra och västra delar. Nya gröna och trivsamma
miljöer avser att tillsammans med åtgärder som läker samman staden motverka dessa skillnader. Det blir enkelt och
tryggt att röra sig mellan stadens olika områden och nya
mötesplatser skapas för alla Malmöbor. Utvecklingen av
planområdet är således en viktig pusselbit i att göra Malmö
till en ännu mer attraktiv stad, full av liv och rörelse.

I arbetet med planförslaget har en fruktbar dialog förts
med malmöbor, fastighetsägare och näringsidkare. I den
fortsatta processen kommer nya samarbeten och nya former av partnerskap att stimulera till ett kreativt och innovativt utvecklingsarbete med målsättningen att skapa en
av Malmös mest trivsamma stadsdelar.
Denna utställningshandling utgör ett underlag för att intensiﬁera dialogen kring genomförandet. Många olika aktörer
och parter ska involveras för att långsiktigt samverka mot
samma mål. Därmed kommer planområdet att bli en betydelsefull del av framtidens Malmö, en i alla avseenden attraktiv och hållbar stad.
Nu bjuds alla berörda – såväl näringsliv och fastighetsägare
som malmöbor och föreningsliv – in att lämna sina synpunkter på den pågående stadsutvecklingsprocessen.

Christer Larsson
Stadsbyggnadsdirektör
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S A M M A N FAT T N I N G

Södra Kirseberg/Östervärn Entré
Östervärn
Ellstorp

Östervärns
station

här kommer Kirsebergsstaden att växa

Östervärn, Ellstorp, Johanneslust och Kirsebergsstaden är stadsdelar med olika
karaktär och som skiljs åt av vägar, järnvägar och dåligt utnyttjad industrimark.
Det ﬁnns stora möjligheter att knyta
samman stadsdelarna, både med varandra och med den centrala staden, samtidigt som en eﬀektivare markanvändning
uppnås i ett stationsnära läge.

ÖSTERVÄRN STATION  EN LÄNK I STADEN
Vid årsskiftet 2018/2019 förväntas Östervärns station
tas i drift för persontågstraﬁk och därmed utgöra en
drivkraft för närområdets utveckling. Stationen blir
en viktig sammanhållande länk mellan centrala
Malmö och de nordöstra stadsdelarna och bidrar till
att minska upplevelsen av järnvägen som barriär.
Genom att skapa nya kopplingar över/under järnvägarna skapas nya rörelsemönster som ökar potentialen
att använda det centrala området på ett sätt som blir
till glädje för samtliga Malmöbor, inte bara de som bor i
dess närhet. En hög täthet med bostäder, arbetsplatser
och allehanda service kan göra området till en del av
den övriga staden.

S A M M A N FAT T N I N G

staden som växer ihop

KIRSEBERG  SMÅSTADEN I STORSTADEN

EN STADSDEL MED ETT STORT KULTURARV

Även om Kirsebergsstaden ligger nära Malmös
centrum upplevs stadsdelen som en stad i staden.
Uttrycket "vi på backarna" är vida känt och beskriver
väl de boendes geograﬁska identitet.
Kirsebergsstadens karaktär med dess varierande
och kompakta struktur är uppskattad och kan utgöra
en inspiration för utvecklingen av Järnvägsverkstäderna.
En successiv utbyggnad söderut ska ske genom en
utveckling av Kirsebergsstadens attraktiva aspekter, till
exempel avseende bebyggelsens skala, en hög täthet
och variationsrikedom.

Södra Kirseberg har en rik historia och idag ﬁnns
många spår kvar från tidigare verksamheter. Järnvägsverkstäderna, som tidigare varit Malmös näst
största arbetsplats, är fortfarande välbevarade. För
många är de okända men 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 – inspirerade av
platsens historia – så att det förﬂutna, i kombination
med det geograﬁska läget, lägger grunden för en ny
mångfacetterad identitet.
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Mål för Södra Kirseberg/Östervärn
Målen för planområdets utveckling utgår från de värden som ﬁnns idag och
som identiﬁerats under dialog med
bland annat boende, verksamma och
fastighetsägare.
Den hållbara staden i en global kontext
Södra Kirseberg och Östervärn är en del av ett större
sammanhang. Globala utmaningar är också lokala. I
en alltmer globaliserad tid får händelser och beslutsfattande i olika delar av världen allt större betydelse
för Malmö. Med insikten om att lokala förändringar
ger avtryck i omvärlden är det viktigt att omvandlingen av Södra Kirseberg och Östervärn bidrar till en
positiv utveckling såväl lokalt som globalt – och för
alla malmöbor.
FN:S HÅLLBARHETSMÅL

Under 2016 antog FN 17 mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Målen
omfattar frågor som energi, vatten, ekosystem, klimat, utbildning, jämställdhet och mänskliga rättigheter. I en urbaniserad värld spelar städerna en viktigt roll i att uppfylla internationella mål.
Malmö stad har beslutat att FN:s hållbarhetsmål
och Agenda 2030 ska integreras i stadens stadsutvecklingsprojekt. FN-målen har i varierande grad
relevans för fysisk planering. Stadsbyggandet har
störst möjlighet att påverka utvecklingen inom
målen som handlar om att göra städer inkluderande, säkra och resilienta, att verka för ekonomisk
tillväxt, för välmående, god hälsa för alla och att
minska förluster av biologisk mångfald.

Det ﬁnns goda möjligheter att åstadkomma en
stadsutveckling runt Östervärns station som på ﬂera
sätt bidrar till en hållbar framtid för hela Malmö.
Förutom att erbjuda ett varierat utbud av bostäder och plats för ett växande näringsliv är målet att
Södra Kirseberg och Östervärn ska vara en viktig
motor i nordöstra Malmös utveckling med en lockande stadsmiljö och med ett utbud som berikar vardagen. Planområdet ska också fullfölja Malmö stads
högt satta ambitioner inom miljöområdet, exempelvis genom framsynta tekniska lösningar för infrastruktur.
DET SOCIALA SAMMANHANGET

Flera av FN:s mål handlar om social hållbarhet. Målen
innebär att Södra Kirseberg och Östervärn ska skapa
en trygg och inkluderande stadsmiljö där människor
med olika bakgrund och förutsättningar kan bo, verka
och besöka. Stadsrummen ska ge förutsättningar för
individer och grupper att ta platser i besittning, forma
dem och mötas med respekt och därmed bidra till en
positiv utveckling av platsen.
UTMANINGAR

Området har goda utvecklingsmöjligheter men det
ﬁnns även utmaningar som måste mötas. Hela
Malmö stads organisation bär gemensamt ansvar för
att översiktplanens strategier förverkligas. Samverkan
och samsyn är nödvändig. Konventionella metoder
och invanda rutiner måste ifrågasättas om Södra Kirseberg och Östervärn ska kunna leva upp till målen.
Malmö stad ska stimulera markägare, investerare och
andra aktörer att tillsammans med kommunen förverkliga högt satta ambitioner för en hållbar stadsdel.

Hållbar stadsdelsutveckling
I tider av snabb och kraftig tillväxt är det särskilt viktigt att fatta beslut som leder till en hållbar stadsutveckling i enlighet med FN:s målformuleringar. För
Södra Kirseberg och Östervärn innebär det att fullfölja inriktningen att bibehålla och vidareutveckla
Malmö som en tät och funktionsblandad stad med
eﬀektiv markanvändning, ett miljöanpassat transportsystem och såväl hållbar energiproduktion som
konsumtion.

FN har antagit 17 hållbarhetsmål.
Läs mer på www.malmo.se/fopkirseberg

S A M M A N FAT T N I N G

Dem globala målen blir lokala

DEN GRÖNA STADSDELEN

Att sätta Malmö i ett globalt sammanhang är viktigt för
att kunna förstå gjorda strategiska ställningstaganden.
Det är dock lika viktigt att sätta målen i en lokal kontext
för att kunna visa hur detta kan påverka vår närmiljö
och det vardagliga livet.
FN:s 17 hållbarhetsmål ligger till grund för målen för
ett hållbart och attraktivt Malmö som i sin tur resulterar
i fem konkreta mål för Södra Kirseberg och Östervärn.

Beﬁntliga gröna värden som är knutna till platsen ska
göras mer framträdande. Gröna kvaliteter på torg, i gaturum och på fasader ska skapas och utvecklas. Stadsodling,
som är populärt, och nya innovativa former av urban
odling, ska främjas. Ett samnyttjande av grönytorna för
ﬂera olika ändamål eftersträvas för att eﬀektivisera markanvändningen men skapar också livfullare mötesplatser.
Grönskan kommer också att bli ett viktigt inslag i kombination med hanteringen av dagvatten, dels för att ta hänsyn till klimatförändringarna och dels för att främja den
biologiska mångfalden.
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALMÖ
Planstrategi
Antagen av Kommunfullmäktige 31 maj 2018

ATTRAKTIV
OCH
HÅLLBAR
STAD

Södra Kirseberg och Östervärn ska bidra till att utveckla hela Malmö, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. De uppsatta målen
stödjer planeringsinriktningen i Översiktsplan för Malmö.

K U LT U R E L L I D E N T I T E T I VA R I E R A D E M I L J Ö

Genom att bevara och utveckla de kulturhistoriskt
intressanta byggnadernas arkitektoniska särdrag får
området en egen identitet. Det ger också förutsättningar
för att skapa variationsrika och attraktiva miljöer, som
bidrar till ett gott stadsliv. Den nya bebyggelsen ska
innehålla många olika funktioner, bostadstyper och arkitektoniska stilar som samspelar med intilliggande bebygelseområden.

INTEGRER AD OCH SAMMANHÅLLEN STAD

ROBUST STRUK TUR SOM TÅL OLIK A FR AMTIDS-

Planområdet omges av områden med stark identitet,
som bygger på boendemiljöer med välfungerande
mötesplatser och en god sammanhållning genom
invånarnas engagemang. Ett av huvudmålen är att
integrera planområdets olika delar med omgivningen.
Det ska bland annat ske genom att minska biltraﬁkens
och järnvägarnas barriäreﬀekter. Det ska vara enkelt
och tryggt att passera Södra Bulltoftavägen, Hornsgatan, Sallerupsvägen, Kontinentalbanan och Simrishamnsbanan till fots och med cykel. Nya kopplingar
ska binda ihop planområdet med övriga staden så att
det skapas förutsättningar för nya möten och rörelsemönster, samtidigt som folkhälsan främjas.
Den återupptagna traﬁkeringen av Östervärns station förbättrar kollektivtraﬁken och gör planområdet
tillgängligt för ﬂer, vilket också är en jämlikhetsfråga.
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Ett områdes attraktivitet bygger till stor del på dess förmåga att förenkla människors vardagsrörelser till och
från arbetsplatsen och att tillhandahålla servicefunktioner i form av exempelvis livsmedelsbutiker, bibliotek,
motionslokaler och skolor. Principen att lokalisera nya
servicefunktioner i närheten av kollektivtraﬁk och andra
huvudstråk förenklar vardagslivet, minskar miljöbelastningen och främjar folkhälsan.

EFFEKT

h
Integrerad oc ad
n st
sammanhålle

L I VS K VA L I T É G E N O M N Ä R H E T

Planområdet kommer att bebyggas successivt under
lång tid. Dess huvudstruktur ska därför vara så rubust
att den kan möta förändrade planeringsinriktningar
utan att nämnvärt behöva förändras.
Ambitionen att uppnå ett varierat innehåll ska
främjas genom att tillåta tillfällig användning av byggnader och mark.

Hushålla med
jordbruksmarken
Stationnära
förtätning
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Ett genomförande av målen för Södra Kirseberg och Östervärn ger
ett antal eﬀekter som ligger i linje med den kommuntäckande
översiktsplanens intentioner.
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Struktur
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Södra Bulltoftavägen kommer att traﬁkeras av högklassig kollektivtraﬁk och utvecklas till Kirsebergs
framtida östvästliga stadshuvudgata. Nya gatukorsningar skapas och nya övergångar för fotgängare
och cyklister anläggs.

KOPPL IN G AR SOM L Ä KER STA D EN

SIMRISHAMNSBANAN

En ny gång- och cykelkoppling ska anläggas under
Kontinentalbanan söder om Södra Bulltoftavägen.
Det förenklar möjligheten att röra sig mellan Ellstorp och Järnvägsverkstäderna och gör Ellstorpsparken tillgänglig för ﬂer. När Simrishamnsbanan
tas i bruk anläggs också en gång- och cykelkoppling parallellt med spåret under Kontinentalbanan.
Den förbinder Ellstorpsparken med Johanneslust.
En ny huvudgata ska sammanbinda Södra Bulltoftavägen i norr med Sallerupsvägen i söder.

När Simrishamnsbanan öppnar igen förespråkar
Malmö stad att den grävs ner i schakt med stödmur
för att minska dess barriäreﬀekter. En nedgrävning av
Simrishamnsbanan medför ett behov av ett antal
broar mellan de södra och norra delarna av planområdet.
En gång- och cykelbro anläggs för att främja möjligheten att på ett tryggt och säkert sätt röra sig mellan Johanneslust och Kirsebergsstaden via Järnvägsverkstäderna.

S A M M A N FAT T N I N G

FAK TA

Markyta, totalt
Bebyggd yta (nuvarande)
Beﬁntliga bostäder

ca 60 ha
ca 10 ha
ca 100 st

450 000 - 500 000 m2 BTA
75 000 - 100 000 m2 BTA
2 st
6 st
ca 5,5 ha

Nya bostäder
Nya arbetsplatser
Nya grundskolor
Nya förskolor
Nya parker
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9

4500 - 5000 st
3000 - 4000 st
upp till ca 1300 platser
upp till ca 800 platser

Stubbamöllega
tan

Vattenverksvägen
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För att utnyttja marken eﬀektiv föreslås att
idrottsplatsen vid Mölledalsgatan ﬂyttas västerut längs med Simrishamnsbanan. Marken
som frigörs ska nyttjas för blandad stadsbebyggelse. Mölledalsgatans anslutning till
Södra Bulltoftavägen ﬂyttas så att det bildas
en fyrvägskorsning med Stubbamöllegatan.
En eﬀekt blir att Vattenverksvägen längs Bulltoftaskolan då kan bli parkmark.
Mölledals
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JÄR NVÄGVER KSTÄD ER NA

Den nya bebyggelsen ska i sin täthet och variationsrikedom inspireras av Kirsebergsstaden. Järnvägsverkstädernas centrala delar, med sina historiska industrilokaler, ska kompletteras med ny
bebyggelse som struktureras så att de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna lyfts fram och ger
området en egen identitet.
Det ska ﬁnnas utrymme för att skapa spännande kontraster mellan den småskaligare
bebyggelsen och industrilokalernas storskalighet.

MARK ANVÄNDNINGSK ARTA

Blandad stadsbebyggelse
Parker och grönstråk
Samhällsservice
(grundskolor, odling, bollplan)
Bangård

0

500 m
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G E O G R A F I S K A D E LO M R Å D E N

Ellstorp och Östervärn
Östervärns station är en nyckel för områdets utveckling.
Utgångpunkten för omvandlingen är införandet av en ny
pendeltågslinje. Därutöver kan en traﬁkering av Simrishamnsbanan på sikt ytterligare stärka Östernvärns station. Vid stationen kommer byten mellan tåg, MalmöExpressen och andra
lokala och regionala busslinjer att kunna ske.
När stationen tas i bruk möjliggörs ett ökat resandeutbyte mellan de östra och västra delarna av Malmö och
området kring stationen kan, tillsammans med Värnhemstorget och Entré, bli nordöstra Malmös nya viktiga
målpunkt med handel, kontor, samhällsservice och nöjesutbud. Kopplingen mellan Östervärns station, Entré och
Värnhemstorget kommer att stärkas.

Ett eﬀektivt utnyttjande av den stationsnära marken har
hög prioritet. Tillkommande bebyggelse ska vara identitetsskapande och samtidigt förhålla sig till den beﬁntliga avseende täthet och karaktär. Det betyder att innerstadsmiljön
med sitt varierade serviceutbud, användning och bostäder
med olika upplåtelseformer ska utvecklas österut mot Kontinentalbanan. Även inslag av högre bebyggelse ska kunna
förekomma om den tillför positiva värden vad det gäller stadsmiljö, orienterbarhet och attraktivitet.
Grönska, trygghet och attraktiv stadsmiljö är vägledande
principer för det oﬀentliga rummet kring Östervärns station.

ENTRÉ OCH VÄRNHEM

PÅ LÄNGRE SIKT

Ö S T E RVÄ R N S TAT I O N

Värnhemstorget och Entré är viktiga
mötesplatser med tillgång till god
kollektivtraﬁk, handel, nöjen och
samhällsservice. Platserna ska kopplas ihop med Östervärns stations och
komplettera varandra vad det gäller
funktioner och utbud.

Området norr om Entré, mellan
Horngatan och bangården, har
stor potential att på sikt utvecklas
till en del av det centrala Malmö.
Fördjupade studier och stora infrastrukturförändringar behöver dock
genomföras.

Östervärns station ska bli en
identitetsskapande och arkitektonisk attraktiv knutpunkt
som är lättillgänglig, trygg
och välintegrerad i stadsbilden.

KO P P L I N G T I L L J Ä R N VÄG S V E R K S TÄ D E R N A

En gång- och cykelkoppling ska
anläggas under Kontinentalbanan.
På så sätt tillgängliggörs bland
annat Ellstorpsparken för de boende
inom Järnvägsverkstäderna.

Ö S TERVÄRN

Ett eﬀektivt markutnyttjande
runt det stationsnära läget, även
på höjden, ska tydligt signalera
förändringen från en barriär till
en livfull mötesplats med innerstadskänsla. Den nya bebyggelsen ska utvecklas nära och integrerat med stationen. Gröna och
kulturhistoriska kvalitéer ska vara
synliga även i framtiden.
S Ö D R A B U L LTOFS TAVÄ G EN OC H HORN S G ATA N

ELLSTOR P

BR E DA BLI CK

SIMRISHAMNSBANAN

En ombyggnad av cirkulationsplatsen mellan Södra Bulltoftavägen och Hornsgatan till en
mindre ytkrävande lösning ska
utredas. Cirkulationsplatsens
grönyta ska kompenseras på en
närliggande och mer lättillgänglig plats.

Norr om Ellstorp ska den tillkommande bebyggelsen förhålla sig till
den beﬁntliga avseende täthet och
skala. En gröning ska fungera som
länk mellan Ellstorpsparken och stationen. Området ska utformas så att
det naturligt kan utvidgas söderut
längs Kontinentalbanan.

På längre sikt ska det kunna vara
möjligt att omvandla dagens verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse med entréer som vändar sig mot parken. Området ska
integreras med Ellstorp och utgöra
en länk mellan Sallerupsvägen och
Östervärns station.

När Simrishamnsbanan anläggs
ska den ansluta till Östervärns
station och därför kopplas till
Kontinentalbanans västra sida.
Simrishamnsbanan ska korsa
Kontinetalbanan i en tunnel tillsammans med ett nytt parallellt
gång- och cykelstråk.

G E O G R A F I S K A D E LO M R Å D E N
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Med ny bebyggelse mot Hornsgatan ökar möjligheten att skapa ett lugnare traﬁktempo i en stadsmässig miljö. (visionsbild: Džiugas Lukosevicius)

Södra Bulltoftavägen ska utvecklas till en attraktiv och livfull entré till Kirseberg. Från Östervärns station erbjuds goda resmöjligheter med tåg, MalmöExpressen , annan lokal och regional kollektivtraﬁk, och på sikt kanske även spårväg. (visionsbild: Džiugas Lukosevicius)
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G E O G R A F I S K A D E LO M R Å D E N

Järnvägsverkstäderna
Järnvägsverkstäderna ska uppfattas som en utvidgning av Kirsebergsstaden, både avseende karaktär och
skala. Det ska ﬁnnas plats för ﬂerbostadshus och täta
markbostäder med olika upplåtelseformer, samt icke
störande verksamheter, samhällsservice och handel.
Marken ska utnyttjas eﬀektivt, med en stigande täthetsgrad mot Östervärns station och Södra Bulltoftavägen. Längs Södra Bulltoftavägen ska nya inslag av
handel möjliggöras.
En kompakt och grön bebyggelsemiljö ska karakterisera området. Det ska alltid ﬁnnas något grönt i sikte.
En ny huvudgata ska länka ihop Södra Bulltoftavägen i norr med Sallerupsvägen i söder. Området rymmer även en strukturerande uppsamlingsgata, lokalgator och gångfartsgator där fotgängare har företräde. Ett
ﬂertal gång- och cykelpassager binder samman områ-

det med omgivande stadsbebyggelse, såväl över som
under järnvägarna. Cykelstråken sammanbinder även
området med beﬁntliga Kirsebergsstaden.
Gröna och stadsmässiga mötesplatser länkas samman med smala gaturum som prioriterar fotgängare,
cyklister och plats för vistelse.
Järnvägsverkstädernas industriella prägel har med
sin storskaliga tegelarkitektur, traverser och centrala
grönområde stora kulturhistoriska värden som ska
bevaras och utvecklas kreativt i en ny arkitektonisk
kontext. Även utemiljöernas utformning ska anknyta
till områdets historia genom att exempelvis bibehålla
rester av järnvägsspåren i marken.
I beﬁntliga byggnader ﬁnns lokaler som på ett
naturligt sätt kan ge plats för verksamheter och institutioner.

KO P P L IN G T IL L EL L STOR P

PAR KER

S Ö D R A BU LLTO F TAVÄGE N

En gång- och cykelkoppling ska
anläggas under Kontinentalbanan
söder om Södra Bulltoftavägen. Den
utgör en förlängning av ett öst-västlig
stråk som leder förbi vagnverkstaden
fram till Mölledalsvägen. Ellstorpsparken tillgängliggöras då också för de
boende inom Järnvägsverkstäderna.

En central grannskapspark ska anläggas i
Järnvägsverkstädernas centrum.
Flera gröningar fördelade över området ska
bidra till att skapa en grön stadsdel och även
hantera dagvatten vid skyfall.

Omkringliggande bebyggelse ska
kopplas till Södra Bulltoftavägen på
ett sätt som gör att bebyggelsen upplevs sammanhållen. Gatukorsningar
och genomgående gång- och cykelstråk ska anläggas. MalmöExpressen
ska ges ett centralt hållplatsläge och
handel möjliggöras.

A K T I V I T E TS T R Å K

Ett grönt aktivitetsstråk placeras längs
Österhagsgatan och dess förlängning
söderut. Längs detta stråk ges
utrymme för olika spontana fysiska
aktiviteter. Aktivitetsstråket ska kunna
användas av närliggande skolor.

CENTRALA SÖDRA KIRSEBERG

De karaktäristiska industrilokalerna i
Järnvägsverkstädernas centrala delar
ska kompletteras med ny bebyggelse
som struktureras så att de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna lyfts fram och
ger området en egen identitet.

SIMRISHAMNSBANAN

NORDSYDLIG HUVUDGATA

S KO LO R

IDROT T

När Simrishamnsbanan öppnar för
traﬁk förespråkar Malmö stad att den
förläggs i schakt med stödmur så att
dess barriäreﬀekt minskar. Stadsodling ska möjliggöras längs banan.

En ny nordsydlig huvudgata
ska knyta samman Sallerupsvägen och Södra Bulltoftavägen.
Gatan korsar Simrishamnsbanan på en bro.

Två grundskolor ska placeras i Järnvägverkstäderna. En norr om vagnverkstaden och en längs
Simrishamnsbanan.

Mölledalsvägen förskjuts så att det bildas ett fyrvägskors vid Södra Bulltoftavägen. Beﬁntlig idrottsplats ﬂyttas då
från Mölledalsvägen till ett läge längre
västerut längs Simrishamnsbanan.

G E O G R A F I S K A D E LO M R Å D E N
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Den beﬁntliga vagnverkstaden är stor och kan rymma många olika funktioner. Delar av byggnaden kan omformas och tillsammans med den bevarade
fasaden bli ett karraktärsfullt inslag i området. (visionsbild: Fojab Arkitekter)

Planområdet möter Södra Bulltoftavägen, som på så sätt får bebyggelse på båda sidor. Med utåtriktade funktioner i bottenvåningarna ökar möjligheten att åstadkomma en gatan som samlar de boende i Kirseberg. (visionsbild: Džiugas Lukosevicius)
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Johanneslust
Dagens verksamhetsområde i västra Johanneslust ska
successivt utvecklas till blandad stadsbebyggelse. Ny
bebyggelse ska innehålla icke störande verksamheter, så
som kontor, handel och service, men även bostäder med
olika upplåtelseformer.
Mötet med Sallerupsvägen behöver bli mer stadsmässigt, med utåtriktade funktioner i bottenvåningen
och entréer mot gatan. Handel och andra servicefunktioner ska därför ges etableringsmöjligheter vid Singelgatans koppling till Sallerupsvägen. Kontor och parkeringshus placeras med fördel längs Kontinentalbanan som
skydd mot tågtraﬁken.

Den tillkommande bebyggelsen ska avseende täthet och karaktär förhålla sig till den som ﬁnns längs Sallerupsvägen, från och med Ellstorp fram till och med
Johanneslustgatan. Bostadsbebyggelsen ska i huvudsak uppföras i anslutning till Johanneslusts beﬁntliga
radhus.
Genom att anlägga en ny stadshuvudgata som förbinder Sallerupsvägen med Södra Bulltoftavägen och
nya gång- och cykelförbindelser som förbinder Johanneslust med Ellstorp och Järnvägsverkstäderna kommer Johanneslust att tydligare kopplas till omgivande
bebyggelseområden.

KOPPL IN G T ILL ELLSTOR P

ÖSTR A J O HA NNE S LU S T

F Ö R S KO LO R

När Simrishamnsbanan anläggs ska
en gång- och cykelförbindelse byggas parallellt med järnvägsspåret så
att Ellstorp kopplas samman med
Johanneslust

Öster om Singelgatan ska tillkommande bebyggelse inspireras i såväl
skala som täthet av den beﬁntliga i
östra Johanneslust.

Inom östra Johanneslust ska en ny
förskola placeras och den beﬁntliga
ges möjlighet att expandera.

VÄ S T R A JOHAN N ES LUST

Kontor och parkeringshus placeras
med fördel längs Kontinentalbanan
och Sallerupsvägen för att utgöra en
stadsmässig utformat skydd mot tågoch biltraﬁkbullret. Men även bostäder ska etableras i skyddade lägen.

MÖTE MED SALLERUPSVÄGEN

Sallerupsvägen ska få en mer stadsmässig
utformning med entréer mot gatan och
lokaler i bottenvåningen. Möjligheten att
omvandla cirkulationsplatsen vid Sallerupsvägen/Scheelegatan till en mer
urban och mindre ytkrävande korsning
ska utredas.

KOPPLING TILL SALLERUPSVÄG E N

Via en bro över Simrishamnsbanan ska
en ny nordsydlig huvudgata koppla
samman Sallerupsvägen med Södra
Bulltoftavägen. Huvudgatan ska ges
en urban utformning med gatuträd
och cykelbana.

C YKE LS T R Å K

Ett nytt gång- och cykelstråk ska med en bro korsa
den framtida och nedgrävda Simrishamnsbanan
så att Johanneslust sammankopplas med Järnvägsverkstäderna.

G E O G R A F I S K A D E LO M R Å D E N
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En ny huvudgata leds på bro över Simrishamnsbanan och sammanbinder Sallerupsvägen med Södra Bulltoftavägen (visionsbild: Džiugas Lukosevicius).

Stadsmiljön ska anpassas utifrån barnens behov och efter principen att det alltid ska ﬁnnas någon grönska i sikte (visionsbild: Gisele Paiva Nilsson).
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PLANERINGSRIKTLINJER

Tematiska
planeringsriktlinjer
Planen bygger vidare på den kommuntäckande översiktsplanens prioriteringar, strategier
och planeringsriktlinjer. De planeringsriktlinjer som redovisas här går ett steg vidare i att
sätta ramarna för den fortsatta planprocessen, utifrån planområdets målbild och speciﬁka
förutsättningar.
A N VÄN DN IN G AV PL ANER I NGSR I K TLI NJER

För att uppnå den samlade målbilden för planområdets utveckling måste olika
planeringssektorer och aktörer samverka. För att tydliggöra hur varje sektorsområde kan bidra till att uppnå målbilden redovisas planeringsriktlinjerna sektorsvis. Eftersom många planeringsaspekter griper in i varandra kan samma planeringsriktlinjer återﬁnnas under ﬂera rubriker. För att få en fullständig bild och
förstå helheten är det är därför nödvändigt att ta del av samtliga sektorsområden.
Planeringsriktlinjerna på följande sidor är i ﬂera fall generellt formulerade,
medan de i andra är mer precisa. Avsikten är att ange riktlinjer på en nivå som
ansetts tillräcklig för att planens intentioner ska uppnås och för att stödja det
efterföljande detaljplaneskedet.
Utbyggnaden av planområdet kommer att ske etappvis och under lång tid.
Med tiden kommer olika förhållanden och planeringsförutsättningar att förändras, exempelvis genom teknikutveckling och nya planeringsideal. Översiktsplanens planeringsriktlinjer ska ge övergripande vägledning men i ﬂera fall kommer
fortsatta utredningar att krävas i efterföljande planeringsskeden, inte minst på
grund av att ändrade förhållanden kan ha medfört nya villkor.
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PLANERINGSRIKTLINJER

Regionalt perspektiv

A Läs mer
Strukturplan MalmöLundregionen
Strukturbild MalmöLund
www.malmo.se/fopkirseberg

Malmö bildar tillsammans med Köpenhamn och Lund en stark tillväxtaxel som
utgör motorn i en expansiv region. En rad satsningar pågår för att stärka tillväxtaxeln och därmed öka regionens attraktivitet för etableringar av verksamheter,
bostäder och attraktioner. Bland satsningarna på den svenska sidan ﬁnns exempelvis utbyggnadsområdena Hyllie, Västra Hamnen och Nyhamnen, etableringen av
ESS och Max IV samt fortsatta infrastruktursatsningar i spårburen kollektivtraﬁk. På
sikt är det även aktuellt med höghastighetståg och en Öresundsmetro för att ytterligare stärka integrationen med Köpenhamn.
Malmö stad samverkar med många olika aktörer för att fortsätta utvecka regionen. Avsikten är att skapa goda förutsättningar för social balans, grön tillväxt, ökad
mobilitet, varierat näringsliv, innovation och kunskap. Malmö och Lund har i dialog
med Bulöv, Lomma och Staﬀanstorp tagit fram en gemensam vision för år 2030
och som konkretiseras i Strukturbild Malmö-Lund. Inom ramen för samarbetet mellan de elva kommunerna i sydvästra Skåne har sedan en gemensam framtidsbild
med strategier tagits fram i form av Strukturplan för MalmöLundregionen. Enligt
planen ska kommunerna gemensamt verka för att MalmöLundregionen år 2035
blir en ännu viktigare tillväxtmotorn i en hållbar och sammankopplad storstadsregion med Sveriges bästa livsmiljö. Underlaget betonar vikten av att Malmös nordostliga områden utvecklas till täta och urbana miljöer. Malmös utvecklingsplaner för
Kirsebergsområdet utgör således en viktig pusselbil i detta arbete.
Även tillsamman med Köpenhamn har Malmö tagit fram gemensamma visioner och strategier. Malmö ingår bland annat i det större samarbetet Greater
Copenhagen & Skåne Committee.

PL A NER I NG S R I K T LI NJ E R

Malmö stad och Lunds kommun förespråkar i
Strukturbild MalmöLund en utveckling mot en
ﬂerkärnig ryggradsstruktur. Gula områden
markerar regionala kärnor längs ryggraden,
blå markerar strategiska utbyggnads- och omvandlingsområden och gröna markerar nya
stationslägen.

•

Regionens gemensamma planeringsinriktning ska stödjas genom att det centrala och stationsnära planområdet bebyggs på ett yteﬀektivt sätt. Området
ska vara attraktivt för såväl bostadsbebyggelse som verksamhetsetableringar
och erbjuda ett rikt stadsliv med ett brett utbud av service så att både Malmö
och regionen stärks.

•

Malmö stad ska fortsätta verka för god kollektivtraﬁk som sammanbinder
området med regionen och övriga staden. Det ska ske genom att säkerställa
god traﬁkering av Östervärns station och genom att verka för en framtida traﬁkering av Simrishamnsbanan, så att även östra Skåne knyts samman med
Malmö. En ny regional tågstation vid Sjölundaviadukten kan ytterligare förstärka nordöstra Malmös regionala betydelse. Med en väl utvecklad lokal kollektivtraﬁk och ett ﬁnmaskigt gång- och cykelnät ska resenärer till/från Östervärns station och Värnhemstorgets busshållplatser, kunna transportera sig
vidare i staden.

PLANERINGSRIKTLINJER
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Bostadsbyggande
Det nuvarande bostadsbeståndet omkring planområdet kännetecknas av en
blandning av olika hustyper, med en relativt jämn fördelning mellan hyresrätter
och bostadsrätter. Det ﬁnns dock ett behov av ﬂer stora lägenheter och en större
andel markbostäder så att ﬂer kan få möjlighet att stanna kvar i området även när
bostadsbehoven förändras. Planområdet bedöms ha en kapacitet på 4500 - 5000
nya bostäder. Ett allsidigt bostadsutbud främjar kontinuitet, trygghet och stabilitet
i området och motverkar boendesegregation.
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö pekar på bostadsfrågan som en av
stadens viktigaste utmaningar. För få bostäder i förhållande till efterfrågan hämmar både välfärd och ekonomisk tillväxt. Invånarnas betalningsförmåga och betalningsvilja är avgörande för efterfrågan. Nyproduktion bör dels leda till att nya hushåll ﬁnner en lämplig bostad, men även bidra till en omﬂyttning som gör att invånarna ﬁnner en bostad som passar just deras skede i livet.
P L A NERIN G S RIK T L I NJER

•

Genom att erbjuda ett varierat utbud av bostadstyper, bostadsstorlekar och
upplåtelseformer ska planområdet bidra till en god och allsidig bostadsförsörjning. Blandningen ska förekomma både på områdes- och kvartersnivå.
Markbostäderna ska kunna uppföras i form av radhus, parhus och gatuhus,
eller genom att skapa trädgårdar för dem som bor i ﬂerfamiljshusens bottenvåningar.

•

Breda grupper av malmöbor med olika socioekonomisk bakgrund ska ha möjlighet att bosätta sig i området. För att attrahera barnfamiljer att bosätta sig i
stadsdelen ska barnvänliga bostadsmiljöer skapas, bland annat genom att ta
hänsyn till barns och andra oskyddade traﬁkanters rörelsebehov och behov av
trygghet.

•

Bostäder ska ﬁnnas i alla delar av planområdet så att otrygga miljöer motverkas under kvällstid. Det är särskilt viktigt att säkerställa inslag av nya bostäder
i närheten av Östervärns station.

•

Flerfamiljshus ska ha högkvalitativa gemensamhetsytor så att samvaro mellan
grannar gynnas och gemensamma aktiviteter underlättas.

•

Möjligheten att bygga om existerande kulturhistoriskt värdefulla byggnader
för bostadsändamål ska studeras. Det skulle ge varierande och annorlunda
boendemiljöer i området.

•

Längs större stråk och vid viktiga målpunkter ska ﬂerfamiljshusens bottenvåningar möjliggöra för olika utåtriktade verksamheter.

STADSBYGGNADSKONTORET

HANDLINGSPLAN FÖR
BOSTADSFÖRSÖRJNING
Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjningen 2018-2022
Antagen av kommunfullmäktige 26 april 2018

A Läs mer
Handlingsplan för bostadsförsörjning
Förutsättningar för bostäder alla barnfamiljer har
råd med (utredningsuppdrag 48 från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö).
www.malmo.se/fopkirseberg
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Samhällsservice

FRIYTOR vid
FÖRSKOLOR
och SKOLOR

RIKTLINJER FRÅN STADSBYGGNADSNÄMNDEN I MALMÖ

A Läs mer
Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö
Program för aktiva mötesplatser
Friytor vid förskolor och skolor
www.malmo.se/fopkirseberg

Väl fungerande och lättillgänglig samhällsservice är viktigt för ett område och är
därmed en del av dess attraktionskraft. För att kunna möta behovet av den samhällsservice som det planerade befolkningstillskottet ger, och då särskilt behovet
av för- och grundskoleplatser, är det viktigt att utbyggnaden av servicen löper
parallellt med bostadsbyggandet. Det ﬁnns även goda möjligheter att inom planområdet avhälpa den brist på förskoleplatser som råder inom de närliggande centrala delarna av staden. Idag ﬁnns det en mindre grundskola inom planområdet för
cirka 100 elever och på samma plats en förskola för cirka 30 barn.
Behovet av särskilda boendeformer för äldre bedöms på sikt öka kraftigt. Staden behöver även kontinuerligt planera för att nya LSS-bostäder ska ﬁnnas tillgängliga i alla delar av staden. Det ﬁnns en vårdcentral inom planområdet och två
vårdcentraler i närheten vilket bedöms vara tillräckligt för att hantera dagens
behov.
När planområdet är fullt utbyggt bedöms det uppstå ett behov av upp till 800
förskoleplatser och upp till 1 300 grundskoleplatser. Om det byggs ﬂer bostäder än
översiktsplanen tar höjd för ska platstillgången öka i motsvarande grad. Utöver
detta tillkommer ett samlat behov av cirka 200 LSS-bostäder, 1-2 äldreboenden,
boenden för sociala ändamål, samt ytterligare en vårdcentral. Till dessa behov tillkommer de underskott som ﬁnns i planområdets närhet.
Närheten till servicefunktioner är en viktig jämlikhetsfråga för att alla, oavsett
ålder, funktionsnedsättning och kön, ska kunna ta del av dem på ett enkelt och
tryggt sätt. Därför är goda kollektivtraﬁkförbindelser samt närhet till gång- och
cykelstråk viktiga. Yteﬀektiva lösningar, till exempel samutnyttjande av utemiljö
och placering av samhällsservice i bostadskvarter, bör prioriteras i den allt tätare
staden.
PL A NER I NG S R I K T LI NJ E R

•

Utrymme för olika former av samhällsservice ska säkerställas i ett tidigt skede.
Planområdets servicebehov ska tillgodoses i den takt de uppstår. Bristsituationer i närliggande områden ska om möjligt också kunna avhjälpas. Om det
byggs ﬂer bostäder än vad som nu planeras ska samhällsservicen öka i motsvarande grad.

•

Möjligheten att använda planområdets beﬁntliga och kulturhistoriskt intressanta bebyggelse för olika former av samhällsservice ska undersökas.

•

Förskolor ska byggas i två till tre våningar så att ett eﬀektivt markutnyttjande
uppnås, såvida de inte utgör en del av en annan större byggnad. De 800 förskoleplatserna ska fördelas på 6-7 förskolor. Förskolebehovet varierar över tid och de
platser som inte används av boende inom planområdet kan användas av andra.
För en bättre yteﬀektivitet ska innovativa lösningar prioriteras vad gäller förskolornas placering och dess uteytor, och de ska vara väl integrerade med övrig
bebyggelse. Möjligheter att skapa spännande utformningar av gårdarna och att i
verksamheten nyttja närliggande grönstrukturer ska beaktas, liksom möjligheten för boende i närområdet att använda delar av förskolegårdarna under tider
då verksamheten inte pågår.

•

Grundskolor ska byggas i minst fyra våningar och gestaltas så att de lyfts fram
som centrala funktioner. De 1 300 grundskoleplatserna ska fördelas på två skolor,
en för 650-780 elever inklusive sporthall, den andra för 525-630 elever inklusive
gymnastiksal. Under planområdets utbyggnad kan elevunderlaget variera och
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grundskolor ska därför inledningsvis även kunna användas för förskoleändamål.
Grundskolornas lokaler och delar av skolgårdarna ska kunna användas för andra
ändamål när skolverksamheten inte pågår, till exempel som fritidsgårdar eller
för vuxenutbildning.
•

För- och grundskolor ska lokaliseras i lugna lägen med goda förbindelser för
gång- och cykeltraﬁk. Grundskolorna ska vara enkla att nå från närliggande
busshållplatser. Angöring för leveranser ska kunna ske längs angränsande
gata, som en del av den urbana stadsmiljön. Vändzoner ska undvikas.

•

LSS-bostäder samt särskilda bostäder för äldre och socialt utsatta ska vara
integrerade med den övriga bebyggelsen.

•

En vårdcentral ska möjliggöras inom planområdet för att möta det kommande
behovet. Den ska vara väl integrerad med övrig bebyggelse och ligga i anslutning till goda gång-, cykel- och kollektivtraﬁkförbindelser.

F Ö R KL A R I NG A R

P L ATS F ÖR S AM H Ä LLSSERVI CE

Beﬁntlig för- och grundskola

Sporthall/ishall
Förskola
Idrottsplats / bollplan

1

Grundskola
(siﬀra anger ordningsföljd)

2

Utbyggnad av
beﬁntlig förskola
Skala 1 : 15 000

0

500 m

Beräkning av antalet grund- och förskoleplatser
Behoven kan beräknas på två olika sätt. Det ena bygger på nyckeltal som över tid varierar
mellan 0,1–0,2 förskoleplatser och 0,2–0,5 grundskoleplatser per bostad. Det andra är ett
verktyg där områdets läge, bostadsstorlekar och upplåtelseformer ligger till grund för ett
förväntat behov. Det visar på något färre grundskoleplatser men ett liknande behov av
förskoleplatser.
Planförslaget innebär att behovet av förskole- och grundskoleplatser kan tillgodoses enligt
båda modellerna både under och efter genomförandet.
Förskoleplatser per bostad (slutbild): 0,16
Förskoleplatser per förskola: 120-160
Grundskoleplatser per bostad (slutbild): 0,26
Grundskoleplatser per grundskola: 525–780

Den första grundskolan ska placeras i anslutning till Kirsebergs beﬁntliga bebyggelse. En
sporthall ska placeras i anslutning till skolan
och ska kunna nyttjas även för andra fritidsändamål. Den andra skolan, med tillhörande
gymnastiksal, ska förläggas längre österut,
intill en fotbollsplan som ska kunna nyttjas av
eleverna. Om det långsiktiga behovet av
grundskoleplatser minskar ska tomten användas för andra behov, exempelvis bostäder.
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Näringsliv och handel

A Läs mer
Ett starkt och hållbart näringsliv
www.malmo.se/fopkirseberg

Med sin placering i nordöstra Malmö utgör planområdet en del av den starka tillväxtaxeln mellan Malmö och Lund. Det sker en betydande pendling mellan städerna, något som kan inverka positivt på företagsetableringar i området. När Östervärns station åter traﬁkeras förväntas särskilt det stationsnära området bli attraktiva ur handels- och näringslivssynpunkt. Stationsområdet har en mycket god tillgänglighet genom att det tangeras av många busslinjer. Även närheten till det
stora utbudet av regionala och lokala busslinjer vid Värnhemstorget utgör ur detta
perspektiv en styrka. Stationsområdet är också enkelt att nå med bil, men det är
inte bara tillgängligheten till området som är av vikt, även det centrumnära läget
och tillgången till det beﬁntliga serviceutbudet utgör en stor kvalitet. Allt ﬂer vill
arbeta ute i stadsrummet, om detta då är varierat och tillåtande är det en konkurrensfördel gentemot andra lokaliseringsalternativ.
I huvudsak bedöms området vid Östervärns station attrahera kunskapsintensiva tjänsteföretag som går att integrera med andra funktioner i den blandade
stadsbebyggelsen och som efterfrågar lägen i en spännande, central, stadsmässig
och lättillgänglig miljö.
Förutom den stora bussterminalen har ett nytt näringsliv redan etablerat sig i
de gamla järnvägsverkstäderna. Det ﬁnns en ﬂora av kreativa småföretag inom ett
ﬂertal olika branscher, bland annat reklam, formgivning, hantverk, arkitektur, ljudteknik och elteknik. Det ﬁnns även skotillverkning och ett kaﬀerosteri. Det ﬁnns
goda möjligheter att bereda plats för ytterligare verksamheter i de beﬁntliga byggnaderna, både permanenta som temporära.
Planförslaget medför en ökad befolkning och ett ökat antal sysselsatta. Det
kommer att stärka såväl ny som beﬁntlig handel. Även utbudet av restauranger, frisersalonger och annan service förväntas öka. Detta sammantaget bidrar till att
utvidga den centrala staden och knyta den samman med Kirseberg.
Det tidigare köpcentrumet Entré genomgår en omvandling. Handelsutbudet
förväntas bli mindre än tidigare och endast erbjudas i bottenplan. I övrigt planeras
anläggningen rymma utbildning, bibliotek och kultur. Det är funktioner som får
glädje av det stationsnära läget. Beﬁntlig biograf, bowling och gym beräknas ﬁnnas kvar. Sammantaget kan detta leda till ytterligare en breddning av stadsdelens
utbud och ett tillskott av kundunderlag i form av elever och besökande. Entré
utgör en viktig sammanbindande länk mellan planområdet och de centrala
delarna av staden.
Längs Vattenverksvägen i Kirseberg och längs Sallerupsvägen vid Scheelegatan
ﬁnns ett handelsutbud som får ett utökat kundunderlag när planområdet
bebyggs.

PLANERINGSRIKTLINJER
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•

Den nya bebyggelsen kring Östervärns station ska rymma ett ﬂertal olika
funktioner som får nytta av det stationsnära läget, till exempel kontor, handel
och annan utåtriktad service.

•

Kontor och andra verksamhetslokaler ska, där det är lämpligt, ges möjlighet
att ta tillvara skyltlägen längs Sallerupsvägen och Kontinentalbanan. På så sätt
skyddas även bakomvarande bebyggelse från störningar från traﬁken.

•

Järnvägsverkstädernas gamla verkstadslokaler ska utformas så att de ges ﬂexibilitet och anpassningsförmåga att rymma ett föränderligt antal funktioner
och utgöra en resurs för verksamheter som söker en spännande och kreativ
miljö, samtidigt som områdets särart poängteras. Bageri, bryggeri, smedja och
andra småskaliga hantverk är exempel på sådana lämpliga verksamheter. De
kan antingen vara permanenta eller verksamma under en kortare tid.

•

Verksamheter som medför störningar eller som utgör en säkerhetsrisk för
omgivningen och därmed inte är förenlig med bostadsbebyggelse, ska inte
lokaliseras inom planområdet.

•

Planområdet ska knyta samman Kirsebergsstaden med centrala staden. Handel och annan service ska därför ges möjlighet att etablera sig längs Lundavägen, Hornsgatan och längs Södra Bulltoftavägen, där den kan fånga upp kunder som är antingen boende i närområdet, besökande eller förbipasserande.
En mindre tyngdpunkt för handel och service ska kunna etableras längs Södra
Bulltoftavägen norr om järnvägsverkstädernas gamla huvudmagasin.

•

Vid Östervärns station ska stads- och gaturummet ges en attraktiv, säker och
stadsmässig utformning som uppmanar till ett sansat traﬁktempo. Det ökar
handelns möjlighet att tillgodogöra sig de passerande kunderna. Bebyggelsen
ska därför också utformas välkomnande med korta avstånd mellan entréerna.

•

När Södra Bulltoftavägen kopplas samman med Sallerupsvägen kommer
beﬁntlig handeln längs Sallerupsvägen att spela en betydande roll för dem
som bosätter sig norr om Simrishamnsbanan. Mot Sallerupsvägen ska etableringsmöjligheter ges för nya arbetsplatser, ytterligare utbud av handel och
servicefunktioner.

F Ö R KL A R I NG A R

P L ATS F ÖR N ÄRINGSLI V

Lokaler i bottenvåning om möjlighet ﬁnns
Kontor och handel, med inslag av
bostäder
Bostäder, med inslag av kontor och
handel

Skala 1 : 15 000

0

500 m

Skala 1 : 15 000

0

500 m
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Stadsrum och arkitektur
Östervärns station har potential att bli den identitetsskapande motorn för utvecklingen av planområdet. Det ställer samtidigt krav på ett stadsrum som är tryggt, inkluderande, jämlikt och barnvänligt där gående, cyklister och kollektivtraﬁk prioriteras.
Att planområdet genomkorsas av Kontinentalbanan och den framtida Simrishamnsbanan ger speciella förutsättningar för bebyggelsens möte med järnvägarna.
Södra Kirseberg och Östervärn har goda förutsättningar att nå målet till att utvecklas till en grön, tät och funktionsblandad stadsdel. Delområdena har potential att
utveckla sina egna identiteter och ge uttryck genom att ta utgångpunkt i det beﬁntliga och att föra det vidare till morgondagens kontext. Tillkommande bebyggelse
behöver anpassas till närliggande bebyggelses täthet och karaktär. Så kan Södra Kirsebergs kulturhistoriska arv bli ett ovärdeligt tillskott för stadsmiljöns attraktivitet.
PL A NER I NG S R I K T LI NJ E R

En gatusektion med goda proportioner där hushöjden är något högre än
gatans bredd gör det möjligt att med
insatser ge god tillgång till dagsljus.

Både verksamheter och bostäder ska
förses med entréer mot gatorna så att
gatumiljön uppfattas som trygg och
attraktiv. Byggnader med hög sockelhöjd bör av samma skäl undvikas. Här
kan förgårdsmark vara ett alternativ.

•

Östervärns station och dess närområde ska bli en identitetsskapande och arkitektoniskt attraktiv mötesplats som sammanbinder Värnhem och Entré med Kirseberg. Ett eﬀektivt markutnyttjande runt stationen ska signalera förändringen till
en livfull mötesplats med grönskande innerstadskänsla.

•

Genom att ta utgångpunkt i intilliggande bebyggelses karaktärer kan olika delar
av planområdet utveckla skilda identiteter och samtidigt upplevas som naturliga
tillskott i stadsbebyggelsen. Bebyggelsetätheten kan variera. Tätast ska det vara
kring Östervärns station och längs Södra Bulltoftavägen.

•

I detaljplanering och bygglovsbeslut ska särskild hänsyn tas till beﬁntliga kulturhistoriska värden, både vad det gäller helhetsmiljön och de enskilda byggnaderna. Industriella inslag i form av exempelvis traverser, ledningsstolpar, stoppbockar, grönytor
och järnvägsspår ska förvaltas och utvecklas. De storskaliga verkstadsbyggnaderna
ska framhävas genom att intilliggande bebyggelse förses med korta fasader.

•

Bebyggelse som uppfattas som högre än övrig tillkommande bebyggelse ska
kunna placeras längs med siktlinjer och som fondbyggnader för att bland annat
förbättra orienterbarheten. Det är särskilt viktigt att dessa får god kvalitet avseende arkitektur och materialval. Konsekvenser av höga hus ska studeras noga så
att acceptabla ljusförhållanden och ett bra mikroklimat kan uppnås.

•

Kvartersmarken ska bidra till stadslivet, bland annat genom aktiva bottenvåningar
och inbjudande förgårdsmark. I småskaliga bostadsmiljöer ska förgårdsmark med
varierande djup kunna ﬁnnas. Mot större gator ska förgårdsmark undvikas för att
minimera gatornas bredd.

•

För att främja trygga gatumiljöer ska många entréer vändas mot gatan. Parkeringshus ska förses med utåtriktade funktioner i bottenvåningen.

•

Kontinentalbanan och Simrishamnsbanan ska bli naturliga delar av stadsmiljön. Där
det är möjligt ska byggnaderna vända sina entréer mot järnvägarna. Broar och tunnlar ska ha en ljus och öppen gestaltning med god insyn och koppling till siktlinjer.

•

Större bostadskvarter ska ha allmänna passager som skapar genomsläpplighet.
Små riktningsförändringar och förskjutningar i byggnaderna ska bidra till intressanta platsbildningar och siktlinjer samt synliggöra fasaderna.

•

Kollektivtraﬁkens installationer och hållplatser ska placeras och utformas på ett så
yteﬀektivt sätt som möjligt så att de bidrar till en god stadsmiljö. Transformatorstationer ska integreras i andra byggnader. Lösningar ska utredas i samarbete med
respektive huvudman.
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•

Gator, torg och parker ska vara allmän plats. Det ska tydligt gå att avläsa gränsen
mellan oﬀentliga och privata miljöer. Bostadskvarter med ﬂera fastigheter ska ha
gemensam innergård.

•

Stadsmiljön ska stimulera alla sinnen och ge en mångfald av intryck. Den ska vara
trygg, inkluderande, jämlik och barnvänlig – under hela året, såväl dagtid som
under dygnets mörka timmar. Arkitekturen ska bidra till att skapa varierade och
upplevelserika stadsrum som är intressanta för den som rör sig i området till fots
eller med cykel. Byggnader ska därför ha korta fasadlängder, många entréer och
vara detaljrika. Oregelbundna byggnadsvolymer med nischer och burspråk kan därtill minska eﬀekter av vind i långa raka gator. Mindre djupa hus ökar dagljusﬂödet.

•

Gatorna ska utformas så att de minskar biltraﬁkens barriärverkan och kan fungera
som gröna vardagsrum, med ett lugnt traﬁktempo som underlättar för barn och
äldre att vistas i gatumiljön. Återvändsgränder och vändzoner ska undvikas. Kantstensparkering ska så långt som möjligt kombineras med trädplanteringar. Förutom handikapparkeringar ska markparkering undvikas, till exempel på torg och
gröna platser.

•

Viktiga rörelsestråk ska kantas av funktioner som bidrar till ökat folkliv. På så sätt
blir de trygga och utgör ett komplement till andra alternativ.

•

Oﬀentlig konst med varierande uttrycksformer ska ges möjlighet att ta plats i
gatumiljöer, parker owch torg, men även på privat mark.

•

Den långa genomförandetiden gör att tillfälliga funktioner ska kunna utvecklas
inom området, till exempel i de beﬁntliga storskaliga verkstadslokalerna, i avvaktan på mer permanenta funktioner. Olika former för samutnyttjande av ytor och
byggnader ska prioriteras och utvecklas. Det ﬁnns en stor potential att ﬁnna innovativa lösningar och synergieﬀekter vid samutnyttjande.
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Lokalgatorna ska utformas för ett lugnt traﬁktempo och så att goda proportioner uppnås
mellan gatubredd och bebyggelsehöjd.

Lokalgator som utgör en del av de viktiga cykelstråken ska utformas så att biltraﬁken sker
på fotgängarnas och cyklisternas villkor. Förgårdsmark bidrar till ett grönare gaturum.

ARKITEKTURSTADENMALMÖ

TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALMÖ
Antagen av Kommunfullmäktige
31 maj 2018

A Läs mer
Arkitekturstaden Malmö – tillägg till Översiktsplan för Malmö
Traﬁk- och mobilitetsplan
www.malmo.se/fopnyhamnen

Nio teser om arkitektur – ett dialogverktyg.
Ur Arkitekturstaden Malmö
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Kulturmiljö
Järnvägsverkstäderna anlades i början av 1900-talet och blev senare Malmös näst största
arbetsplats, med som mest 1 100 anställda. Den bevarade bebyggelsen har en arkitektur som
är karaktäristisk för den tidens industribyggnader och är orienterad runt en stor grön plats.
Kvar ﬁnns också ett omfattande spårsystem, traverser och lastkajer. Järnvägsverkstäderna
har tillsammans med den angränsande Kirsebergsstaden ett stort lokalhistoriska värde.
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader är en länk bakåt som förmedlar områdets och stadens historia. Den bevarandevärda bebyggelsen i planområdet är av varierande status och
skick. En del byggnader är förfallna medan andra är i gott skick, en del har gått igenom
många förändringar medan andra är välbevarade.
Genom en varsam hantering av kulturvärdena under en kommande utvecklingsprocessen kan historiska spår och berättelser stärkas och lyftas fram. På så sätt kommer de att bidra
till att i framtiden ge planområdet en unik karaktär.
Lundavägens koloniområde togs i bruk 1905 och är tillsammans med Zenith, Malmös
äldst bevarade. Utvecklingen av stationsområdet kommer att påverka koloniområdet men
dess gröna värden kan utgöra en resurs när området blir en entré till Östervärns station.
PL A NER I NG S R I K T LI NJ E R

•

Kulturvärdena är viktiga för planområdets identitet och ska tas omhand så att
historien blir avläsbar. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader (se karta nästa
sida) ska helt eller delvis bevaras. När de beﬁntliga byggnaderna och grönytorna anpassas för nya behov ska deras värden och arkitektoniska uttryck tas
tillvara och synliggöras. Vagnverkstadens stora volym gör att den ska kunna
rymma ett ﬂertal olika funktioner. Vid Lundavägens koloniområde ska gröna
och kulturistoriska kvaliteter kombineras med en öppen stationsmiljö och kollektivtraﬁknära bebyggelse.

•

Tekniska anläggningar och andra rester från järnvägsverksamheten, exempelvis järnvägsspår, markbeläggning, traverser med mera, ska där så är möjligt
sparas. Den föreslagna grannskapsparken i järnvägverksstädernas mitt ska
spegla den historiska strukturen genom att exempelvis följa beﬁntliga bebyggelsekanter.

•

De kulturhistoriska värdena ska studeras vidare i fördjupade antikvariska utredningar för respektive byggnad och historisk struktur.

A Läs mer
Järnvägsverkstäderna i Kirseberg med
omnejd - Kulturhistorisk utredning
www.malmo.se/fopkirseberg

Järnvägsverkstäderna 1934, vy söderut från huvudförrådets tak över gården med prydlig
plantering, ång- och kraftcentralen i fonden.
Bild: Jubileumsutgåva Malmö Centralstation.
Till höger: Historiskt ﬂygfoto 1938-47.
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K ULT U RHIS TORISK T VÄR D EFULL BEBEYGGELSE

Kulturhistoriskt värdefull byggnad
som ska bevaras.
Kulturhistoriskt värdefull byggnad
- ytterligare utredning behövs.
Värdefulla siktlinjer och historiska
strukturer som ska bibehållas.
Värdefulla struktur som ska bevaras
Kulturhistoriskt värdefulla grönområden - ytterligare utredning behövs.

Skala 1 : 15 000

0

500 m
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Grön stad och naturmiljö

Riktlinjer för

Grönytefaktor

Naturvårdsplan
för Malmö stad
Programdel

Malmö stadsbyggnadskontor april 2012

Malmö stad

A Läs mer
Naturvårdsplan för Malmö stad
Riktlinjer för grönytefaktor
Plan för Malmös gröna och blå miljöer (pågående arbete)
Trädstrategi (pågående arbete)
ww.malmo.se/fopkirseberg

EKOSYSTEMTJÄNSTER bygger på fungerande ekosystem som bildas av levande organismer tillsammans med den
fysiska miljö som de lever i och gynnar
människor genom att upprätthålla eller
förbättra människors välmående och
livsvillkor. Detta spänner över allt från
mat, timmer och skydd mot översvämningar till gröna miljöer för rekreation.

Ett nätverk av parker och gröna stråk behövs för att skapa ekosystemtjänster och
ge området en grön proﬁl. Kontinuerlig dialog med privata fastighetsägare behövs
med målet att utveckla grönskan i Södra Kirseberg och Östervärn. Det ﬁnns god
potential att skapa ﬂera nya mindre parker.
I Södra Kirseberg/Östervärn ﬁnns både stora träd och ﬂera områden med höga
naturvärden, i synnerhet i anslutning till vagnhallen i Järnvägsverkstädernas mitt.
Den beﬁntliga vegatationen utgör en resurs för området som är viktig att ta tillvara
och som tillsammans med områdets kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse kan bli
starkt identitetsskapande för området. Det kan dock ﬁnnas intressekonﬂikter mellan naturvärden och hur invånarna upplever och använder ytorna.
Området närmast Simrishamnsbanan har redan idag rekreativa och biologiska
värden och kan utgöra en resurs vid områdets omvandling innan järnvägen traﬁkeras.
Inom och runt Södra Kirseberg och Östervärn ﬁnns idag både koloni- och
odlingsområden vilket tyder på en odlingskultur bland dem som bor i närområdet.
Odling är en aktivitet som både gynnar biologisk mångfald och social hållbarhet i
ett område.
PL A NER I NG S R I K T LI NJ E R

•

Områdets fysiska struktur med gröna stråk, kopplingar och funktioner ska
underlätta för invånarna att mötas och att vara fysiskt aktiva.

•

Ett grönt ”aktivitetsstråk” längs Östergårdsgatan ska ge plats för rekreation, fritidsaktiviteter och möten.

•

Södra Kirseberg ska innehålla en grannskapspark om ca 2 hektar. Utöver det
ska ett brett utbud av torg och parker lokaliseras maximalt 300 meter från
bostaden, utan att huvudgator eller liknande barriärer behöver korsas. Parker
och torg ska vara väl integrerat med bebyggelsen.

•

För att stärka de gröna kvalitéerna även på kvartersmark ska grönytefaktorn
användas i alla nya detaljplaner.

Närtid

GRÖNYTEFAKTOR är ett arbetsredskap
för att säkerställa att gröna kvaliteter
uppnås vid byggande. Syftet är att bidra
till goda livsbetingelser för människor,
djur och växter genom att skapa bra
mikroklimat och luftkvalitet, god jordkvalitet och vattenbalans. Grönytefaktorn är en räknemodell där kvalitativa
värden skapas med hjälp av en kvantitativ formel.

Framtid

Ett grönt stråk ska anläggas tidigt längs Simrishamnsbanan. I väntan på att banan traﬁkeras
kan den beﬁntliga banvallen utgöra en resurs till stråket. Mindre platser längs stråket ger
variation, livsutrymme för olika arter och olika rekreativa aktiviteter.
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•

Beﬁntliga stora träd och annan vegetation ska så långt som möjligt bevaras för
att bibehålla naturvärden och ge området en större variation och tydligare
identitet. Parker med bevarad vegetation ska speciﬁceras för olika syften,
användning och karaktär för att hantera möjliga intressekonﬂikter mellan
naturvärden och invånarnas upplevelse och användning av ytorna. Vid ingrepp
som påverkar beﬁntliga naturvärden negativt ska balanseringsprincipen
användas.

•

Marksaneringar ska genomföras på ett sätt som så långt möjligt bevarar
beﬁntliga naturvärden.

•

Gator i området ska planeras enligt principen att det alltid ska ﬁnnas något
grönt i sikte. Det innebär grönskande förgårdsmark, varvat med ﬁckparker och
spridda trädplanteringar. Längs de gator som syns i strukturkartan (se sida 8) ska
utrymme även ges för en eller två trädrader. För att ge plats för grönska i gaturummen behövs ett nytänkande vid exempelvis ledningsdragningar och ledningsunderhåll. Underbyggda gårdar ska undvikas så att plantering av stora
träd och rik grönska kan ske på kvartersmark.

•

Området grönområden ska, där det är möjligt, kunna användas för öppen dagvattenhantering och samnyttjas med närliggande skolverksamhet.

•

Det ska ges utrymme för olika former av stadsodling. Beﬁntliga koloniområden
vid Östervärns station och inom Järnvägsverkstäderna avvecklas och föreslås
bli bebyggda på ett sätt som i möjligaste mån beaktar de gröna kvaliteterna.
Nya områden för odling föreslås istället längs Simrishamnsbanan. Odlingslotter ska även prövas i nya grönområden och på byggnadernas tak.

•

Parallellt med Simrishamnsbanan ska det anläggas ett permanent grönt stråk
för rekreation, odling och biologisk mångfald. Stråket ska länkas samman med
övrig grönstruktur i närområdet så att högre naturvärden uppnås. Innan Simrishamnsbanan traﬁkeras ska spårområdet temporärt nyttjas för biologisk
mångfald och olika typer av rekreation.

•

Nya kopplingar över/under järnvägarna ska underlätta tillgängligheten till
parker i närområdet och därmed ge invånarna en större variation av grönska.

•

En handlingsplan ska utarbetas för att säkerställa beﬁntliga och framtida ekosystemtjänster som bidrar till gröna kvalitéer, goda rekreativa miljöer och hög
biologisk mångfald i Södra Kirseberg och Östervärn.

ÖVERGRIPANDE GRÖNSTRUK TUR
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Gatunätet ska utformas enligt principen att
det alltid ska ﬁnnas något grönt i sikte. Det
innebär grönskande förgårdsmark, varvat med
ﬁckparker och sporadiska trädplanteringar.

BALANSERINGSPRINCIPEN innebär att
betydande negativ påverkan på ekologiska värden i första hand ska undvikas
eller så långt möjligt minimeras. I andra
hand ska kompensationsåtgärder
genomföras på plats. Kan negativ
påverkan inte undvikas, minimeras eller
kompenseras ska ersättningsåtgärder
genomföras i ett annat funktionellt
sammanhang.

F Ö R KL A R I NG A R
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Gröna kopplingar
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Grannskapsparken i planområdets mitt blir
områdets samlande punkt med gröna kopplingar åt alla håll.
Skala 1 : 15 000
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Jämställdhet, jämlikhet och
barnperspektiv
Utformningen av ett utbyggnadsområde innefattar många frågeställningar som
påverkar möjligheten att uppnå ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Stadens
form, gestaltning, funktioner och utbud påverkar till exempel barns möjligheter till
goda uppväxtvillkor, vilket är en viktig samhällsfråga och en förutsättning för ett
jämlikt samhälle. Inom planområdet ﬁnns det goda förutsättningar att uppnå en
trygg, säker och välkomnande miljö som sätter människan i fokus, bland annat
genom åtgärdar som bryter barriärer, underlättar vardagslivet och ger förutsättningar för inkluderande samlingsplatser. Södra Kirseberg och Östervärn kan bli ett
område där människor med skiftande socioekonomisk bakgrund, ålder, kön, etnicitet och funktionshinder bor, besöker och verkar.
PL A NER I NG S R I K T LI NJ E R

•

Planeringen ska bidra till att skapa ett mer jämställt och jämlikt vardagsliv.
Bostäder, arbetsplatser, samhällsservice och kommersiell service, samt plats
för fritidsaktiviteter och rekreation ska lokaliseras så att närhet mellan olika
funktioner uppnås. Grundläggande funktioner som inköp av livsmedel ska
kunna göras inom gång- och cykelavstånd. God tillgång till gång- och cykelvägar och kollektivtraﬁk ska göra det tryggt och enkelt för kvinnor, män, ﬂickor
och pojkar att röra sig i och till stadsdelen. Ett brett utbud av jämställda
mötesplatser ska tillskapas. Det ska också ges möjlighet att ﬁnna egna platser,
enskilt eller som grupp.

•

En stadsmiljö för människor i livets alla skeden ska uppnås genom funktionsblandad bebyggelse, orienterbarhet i gaturummet, god belysning och att
entréer placeras mot gatan. Tillgänglighetsaspekter ska alltid beaktas i planeringen. Genom att samutnyttja ytor, exempelvis parkmark med olika former
av fritidsaktiviteter, kan ﬂer nyttja stadsmiljöerna i sin vardag. Insatser som
leder till minskad ojämlikhet i hälsa bland malmöborna ska främjas.

•

Barnperspektivet ska vara en viktig del i planeringen av planområdet. Bostäders utformning och närmiljö är centrala för att skapa förutsättningar för aktiv
lek och samhörighet med andra barn och vuxna. Säkra stråk ska åstadkommas
mellan exempelvis hem, skola, lekplats och fritidsaktiviteter.

•

Ett varierat utbud av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer ska
bidra till att breda grupper av malmöbor får möjlighet att bo inom planområdet.

•

Bostadsgårdar ska vara tillräckligt stora, skyddade, och överblickbara så att de
skapar förutsättningar för samhörighet, aktiv lek och ger skydd från traﬁk.

•

Nya grönytor ska anläggas för att förbättra möjligheterna för barn att växa
upp i hälsosamma miljöer.

•

Möjligheter till kulturutbyte, kulturarbete och kulturella möten ska tillgodoses
inom planområdet. Det gynnar ett starkt civilsamhälle.

•

Omvandlingen av planområdet ska genomföras i dialog med de boende och
verksamma i och intill området. Deras delaktighet och inﬂytande är avgörande för områdets utveckling. Dialogerna ska utformas så att mäns, kvinnors,
äldres, ungdomars och barns synpunkter blir hörda.

•

Malmö stad ska fortsatt samverka med byggherrar kring frågor som rör social
hållbarhet i Malmö.

A Läs mer
Vägledning för jämställd fysisk planering
www.malmo.se/fopkirseberg
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Folkhälsa och trygghet
Det ﬁnns ett starkt samband mellan stadens utformning och människors hälsa.
Stadsplaneringen kan bidra till god folkhälsa bland annat genom att inbjuda till
delaktighet under planprocessen, underlätta för fysisk aktivitet och social interaktion, minska segregationen, öka tryggheten, tilliten och de sociala möjligheterna
samt skapa förutsättningar för en hållbar och blandad stad. Ökad tillit mellan
människor och till samhällets institutioner samt möjlighet till delaktighet är viktiga
aspekter som påverkar folkhälsan.
I Malmö skiljer sig människors medellivslängd med ﬂera år mellan olika delar
av staden. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö visar i sin slutrapport Malmös väg mot en hållbar framtid att Kirseberg utmärker sig genom att ha en jämförelsevis hög andel invånare med dålig självskattad hälsa och där männen i Kirseberg visar på betydligt sämre hälsa än kvinnorna. För att åstadkomma förändring
måste fysiska och sociala samhällsstrukturer förändras. Med denna utgångspunkt
kan omvandlingen av planområdet bidra till en positiv social utveckling.
P L A N ERIN G S RIK T L INJER

•

Goda livsmiljöer ska skapas som uppmuntrar till utevistelse och aktiv rörelse.
Med nya trygga kopplingar tvärs Södra Bulltoftavägen, Kontinentalbanan och
Simrishamnsbanan ska planeringen bidra till att minimera fysiska och mentala
barriärer så att individernas sociala sfärer och inﬂuensområden vidgas. Det
förbättrar förutsättningarna för att skapa nya målpunkter och attraktioner
som i sin tur leder till en mer integrerad stad.

•

Nya mötesplatser ska skapa incitament för individer och grupper att ta plats i
stadsrummet och mötas med respekt. Platsernas utformning och innehåll ska
planeras i en lyhörd process tillsammans med aktörer som är intresserade av
att utveckla och förvalta mötsplatser.

•

Utåtriktade verksamheter ska möjliggöras i bottenvåningar, särskilt i strategiska lägen, vilket bidrar till trygghet, skapar liv och rörelse samt ger möjligheter att tillgodose vardagliga servicebehov.

•

Luftkvalitén, buller- och ljusförhållanden ska för varje del av planområdet
beaktas i planeringen så att trygga, promenadvänliga och hälsosamma miljöer skapas. Kravet på yteﬀektiv markanvändning gör att särskild hänsyn ska
tas till bostädernas och bostadsgårdarnas ljusförhållanden.

•

Bostadsgårdarnas storlek och utformning ska leda till att de boende kan
utveckla en tillitsfull social samvaro.

•

I väntan på exploatering kan ytor och beﬁntliga lokaler fyllas med innehåll
som stärker planområdets identitet, till exempel odling, kultur, sport, lek eller
företagande. Det ska ﬁnnas en öppenhet för att en del av dessa permanentas.

•

Boende och sysselsatta ska ges möjlighet att delta i stadsbyggnadsprocessen
och den fortsatta utvecklingen av området.

A Läs mer
Malmös väg mot en hållbar framtid
Hela Malmö - en folkhälsopolicy
www.malmo.se/fopkirseberg
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Kultur- och fritidsaktivitet
Kultur- och fritidsaktiviteter är en viktig del av ett hållbart samhälle. De utgör kittet
mellan människor och kan bidra till att skapa gemenskap, möten och mening i tillvaron. Ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter behöver därmed
eftersträvas.
Runt Södra Kirseberg och Östervärn ﬁnns ett rikt och etablerat kulturliv med
engagerade invånare. Det ﬁnns dock ett underskott av lokaler och institutioner för
kulturella aktiviteter. Samtidigt ﬁnns det inom planområdet stora och ﬂexibla lokaler som skulle kunna tillgodose behovet. Ett kulturcentrum som riktar sig till hela
Malmö skulle kunna öka områdets attraktivitet och bidra till att integrera Södra
Kirseberg och Östervärn med den omgivande staden.
Integrering och samutnyttjande av ytor för fysisk aktivitet med andra mötesplatser och funktioner gör att gränserna mellan idrott, lek och socialt umgänge blir
mindre tydliga och skapar bättre förutsättningar för ett bredare deltagande och
oväntade möten. Det planerade gröna ”aktivitetsstråket” längs Östergårdsgatan
kan ge plats för rekreation, fritidsaktiviteter och möten.
Olika slags stadsodling kan också skapa förutsättningar för delaktighet och
samhörighet samt bidra till bättre hälsa. Stadsodling bidrar också till en grönare
stad och värdefulla naturmiljöer.
Planområdet kommer att utvecklas under lång tid och temporära verksamheter och aktiviteter kan bli en viktig del i kultur- och fritidsutövandet. Byggnader
och ytor som står tomma i väntan på utveckling har potential att fyllas med aktiviteter, även om användningen inte är permanent.
PL A NER I NG S R I K T LI NJ E R

•

Inom planområdet ska det ges plats för permanenta lokaler för kulturändamål
och målpunkter med inriktning på fysisk aktivitet som lockar användare från
andra delar av staden.

•

Bostäderna ska inom 500 meter ha tillgång till ett basutbud av ytor för spontan fysisk aktivitet. Alla delar av planområdet ska vara väl försörjda med lekplatser och lekmiljöer för barn i olika åldrar.

•

En fullskalig fotbollsplan med möjlighet att utöva andra idrotter och aktiviteter ska placeras längs Simrishamnsbanan i östra planområdet. Möjligheten att
placera kompletterande aktiviteter i anslutning till fotbollsplanen ska eftersträvas.

•

En idrottshall för både skolverksamhet och föreningsliv ska placeras i anslutning till den först uppförda grundskolan (se sida 20). Idrottshallen bör omfatta
1600–2000 m².

•

Vid utformning av mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter ska hänsyn tas
till tillgängligheten för alla samhällgrupper oavsett etnisk bakgrund, ålder
eller kön.

•

I väntan på en omvandling av planområdet ska tillfällig användning av såväl
lokaler som mark välkomnas, exempelvis för fysisk aktivitet och kulturändamål.
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Resurseffektivt byggande och
energihushållning
Energisektorn – inklusive transporter – står för merparten av utsläppen av
växthusgaser och bidrar därmed till den globala uppvärmningen. I Energistrategi
för Malmö har staden satt målet att energisystemet år 2030 enbart ska försörjas
med förnybara energikällor. Lokalt producerad förnybar energi bedöms då få allt
större betydelse. Dessutom krävs en avsevärd eﬀektivisering av energianvändningen för att minska behoven.
Som ett resultat av planområdets utveckling kommer den totala energiförbrukningen i form av värme, kyla, varmvatten och el att öka. Målet är att ökningen blir
så liten som möjligt. Framtidens bostäder och verksamhetslokaler behöver därför
få hög energiprestanda, låga drifts- och underhållskostnader, lång livslängd, byggas med sunda material och ges ett gott inomhusklimat.
En tätt bebyggd stad ger sannolikt bättre förutsättningar för minskade systemförluster inom energiförsörjningen och ger mer kostnads- och resurseﬀektiva lösningar, exempelvis genom att i närområdet kunna nyttja lokala energiöverskott
och spillenergi. Med en hög ambitionsnivå går det att uppnå lösningar som kombinerar intressant miljöteknik med god arkitektur. Antalet boende och verksamma
inom området kommer att öka men planområdets centrala läge och utbud av kollektivtraﬁk ger förutsättningar för en låg andel bilresor.
Malmö stad har tagit fram Miljöbyggstrategi för Malmö (2016). Den är en plattform för hållbart byggande och en kunskapsbank för kommunen och byggherrar.
Syftet är att inspirera till ett miljömässigt hållbart byggande och att strategin ska
fungera som en kunskapsbank för den som vill veta mer om hur man kan gå tillväga.
P L A NERIN G S RIK T L I NJER

•

En energistrategi för planområdet ska utarbetas och leda till att planområdets
framtida energibehov täcks av förnybara energikällor.

•

Malmö stad ska med kunskapsöverföring och inspiration uppmana till ett miljömässigt hållbart byggande. Ett gemensamt bygglogistikcenter för närliggande korttidslagring av byggnadsmaterial skulle reducera antalet byggnadsmaterial- och byggavfallstransporter.

•

Sunda material som ger ett gott inomhusklimat ska användas för att minska
negativ miljöpåverkan och risken för allergier och sjukdomar.

•

Energisamverkan mellan olika byggnader ska eftersträvas, så att restenergi
från byggnader med överskott kan användas av andra. Energieﬀektivisering
av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska ske varsamt och på ett sätt som
minimerar koldioxidutsläppen. Utveckling av noll- och plusenergilösningar
ska stimuleras, det vill säga byggnader som är självförsörjande på energi eller
som ger energiöverskott. Det behövs för att kompensera för äldre byggnader
som inte är möjliga att eﬀektivisera till nollutsläpp.

•

Möjligheter att lokalt etablera förnybara energikällor, till exempel i form av
solpaneler på tak och fasader, ska tillvaratas. Det är angeläget att följa teknikutvecklingen och förändrade villkor inom energiområdet.

•

Möjligheten att etablera ett lågtemperaturfjärrvärmenät med tillhörande
lokal energilagring samt energilagring för lokala energikällor ska utredas.
"Grön" fjärrvärme och fjärrkyla av området ska eftersträvas.

A Läs mer
Energistrategi för Malmö
Miljöprogram för Malmö 2009-2020
Miljöbyggstrategi för Malmö
www.malmo.se/fopkirseberg
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Regional och lokal kollektivtrafik

Station Sjölunda
Östervärns station

Tågstationer vid Östervärn och Sjölundaviadukten, bidrar till att tydliggöra planområdet
som en del av tillväxtaxel Köpenhamn - Lund
och sammanlänka det med övriga regionen.

A Läs mer
Järnvägsplan för Simrishamnsbanan, delen
Malmö - Tomelilla (Traﬁkverket)
www.malmo.se/fopkirseberg

Planområdets centrala läge ger tillsammans med närheten till Östervärns station
goda förutsättningar för att uppnå ett hållbart resande. Avsikten är att under vintern 2018/2019 påbörja traﬁkeringen av Kontinentalbanan med den så kallade
Malmöpendeln. Då kommer också Östervärns station att öppnas för persontågstraﬁk. Det skulle innebära två avgångar per timme och riktning. Inledningsvis kommer tåg från Kristianstad att ledas vidare genom Citytunneln och sedan via Kontinentalbanan till Malmö Centralstation. På sikt kommer denna traﬁkering istället att
ske med tåg till och från Lommabanan.
Idag ﬁnns 27 000 boende och sysselsatta inom 1 000 meter från Östervärns station. Jämfört med motsvarande värden för andra stationer gör det Östervärns station till Skånes sjätte största station. Vid fullt utbyggt planområde ökar underlaget
till ca 40 000 boende och sysselsatta, som därmed får god tillgång till hela det regionala tågnätet. Stationen har en potential att bli en samlande kraft och ge planområdet ett tydligt regionalt sammanhang.
Malmö stad verkar även för att på sikt få till stånd persontågstraﬁk på den idag
igenvuxna Simrishamnsbanan, som binder samman Malmö med Staﬀanstorp,
Dalby, Veberöd, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Traﬁkverket har utarbetat en
järnvägsplan (2014) som beskriver, analyserar och utvärderar alternativa järnvägssträckningar och järnvägslösningar för Simrishamnsbanan samt dess konsekvenser. Banan är inte avsedd för godstraﬁk. För närvarande ﬁnns inte Simrishamnsbanan upptagen i Traﬁkverkets Nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Det gör
det oklart när en traﬁkering kan bli aktuell.
Den genomförda Sverigeförhandlingen har resulterat i ett storstadspaket där
staten och staden gemensamt ﬁnansierar ett antal kollektivtraﬁk- och cykelsatsningar. Bland annat föreslås att den stombusslinje som traﬁkerar Vattenverksvägen
i Kirseberg, ersätts av en elbusslinje av typen MEX (MalmöExpressen) längs Södra
Bulltoftavägen. Den planeras bli byggd 2021 -2024. Mycket planeringsarbete återstår varför hållplatslägen, gatuutformningar med mera kan klargöras först i ett
senare skede.
Det närbelägna Värnhemstorget är en av stadens viktigaste och tyngsta kollektivtraﬁkknutpunkter och traﬁkeras av ett ﬂertal stads- och regionbussar som
inkommer från orter norr och öster om staden. Många av regionbussarna når
Malmö via Stockholmsvägen medan en del traﬁkerar Lundavägen och Sallerupsvägen.
PL A NER I NG S R I K T LI NJ E R

•

Ett reservat för enkelspårig regional persontågtraﬁk ska bibehållas i Simrishamnsbanans sträckning. Banans centrala läge sätter fokus på säkerhet, barriärverkan och störningar. Simrishamnsbanan bör därför förläggas i schakt. Möjligheten att förlägga banan i tunnel behöver studeras vidare när ﬁnansieringen av
banan klarnat. Att bibehålla banan i markplan medför stadsbyggnadsmässiga
utmaningar men ska i väntan på slutligt beslut inte omöjliggöras.

•

Simrishamnsbanan ska alternativt kunna traﬁkeras med duospårvagn. Det kan
bli aktuellt som alternativ till pågatåg eller användas på delsträckor där turtätheten behöver bli större, till exempel mellan Malmö och Staﬀanstorp. Duospårvagnen ska kunna kopplas till Södra Bulltoftavägen för vidare transport in till Värnhemstorget. Detta förutsätter att ett lokalt spårvägnät har etablerats i Malmö.

PLANERINGSRIKTLINJER

•

Tåg på Simrishamnsbanan ska kunna stanna vid Östervärns station och sedan
fortsätta mot Malmö centralstation. För att nå Östervärns station, som ligger
på Kontinentalbanans västra sida, måste Simrishamnsbanan ledas under Kontinentalbanan. Möjligheten att ansluta Simrishamnsbanan till Kontinentalbanans östra sida ska kvartså tills traﬁkeringsförutsättningarna för Simrishamnsbanan är klarlagda.

•

Östervärns station ska kunna hantera längre tågset. Perrongen ska därför förlängas söderut. Stationens utformning behöver studeras ytterligare avseende
gångtrappornas placering, ytor för cykelparkering med mera.

•

Traﬁkeringstrycket i Citytunneln är redan idag stort. Persontåg mellan Lund
och Köpenhamn ska därför göras möjligt via Kontinentalbanan och med
uppehållsmöjlighet vid Östervärns station. Utrymme för en perrong ska därför
säkerställas även öster om Kontinentalbanan.

•

Möjligheten att på sikt anlägga en tågstation i anslutning till Sjölundaviadukten (se karta på sid 34) ska utredas. Ett sådant stationsläge skulle stärka tillväxtaxeln Malmö - Lund och förbättra Kirsebergs koppling till det regionala tågnätet.

•

Södra Bulltoftavägen ska kunna traﬁkeras med eldriven buss av typ MEX (MalmöExpressen). Gatan ska utformas så att den på sikt kan traﬁkeras av spårväg
och ges en frihöjd under Kontinentalbanan anpassad efter spårvägens behov.
Området vid Östervärns station ska utformas så att resandebyten mellan
elbuss/spårväg/regionbuss och regiontåg underlättas. På sikt ska en spårvägsförbindelse möjliggöras längs Sallerupsvägen till Husie, Bara och Klågerup.

•

Östervärns station och busshållplatserna ska förses med god cykelparkering
så att resan underlättas i alla sina delar.

Med Simrishamnsbanan i schakt skapas en yteﬀektiv lösning som underlättar passager
över banan, ger bullerskydd och hög säkerhet.

F Ö R KL A R I NG A R

KO L LEK T IV T R AFIK

Busslinje
Kollektivtraﬁkstråk
(MEX/Spårväg)
Tågstation

Hållplatsläge
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Trafikkopplingar och prioritering
mellan trafikslag

A Läs mer
Traﬁk- och mobilitetsplan
Traﬁksäkerhetsstrategi för Malmö stad
Policy och norm för mobilitet och parkering i
Malmö (arbete pågår)
Plananalys (Spacescape)
www.malmo.se/fopkirseberg

F Ö R K L A RIN G AR

Utformningen av traﬁksystemet, både på en övergripande och detaljerad nivå, är
avgörande för att kunna nå målen avseende attraktiva boende- och näringslivsmiljöer. Den spelar också en roll för möjligheten att nå en jämlik och jämställd, trygg
och säker, hälsofrämjande och barnanpassad stadsmiljö.
Idag domineras den nordvästra delen av planområdet av starka biltraﬁkströmmar på Lundavägen, Stockholmsvägen och Hornsgatan. Dit anländer den större
delen av den regionala bil- och regionsbusstraﬁken som kommer till Malmö norrifrån, innan den fördelas mellan anslutande gator. I Traﬁk- och mobilitetsplan (2016)
redovisas stadens prioritering mellan gaturummens olika användningsbehov.
Avsikten är att prioriteringsordningen ska stödja målet om långsiktigt hållbara
transporter och stadens övergripande mål om att att skapa en attraktiv stad att vistas i. Det innebär att stadslivet, ytor för lastning och lossning, fotgängare och överordnad kollektivtraﬁk ska prioriteras framför biltraﬁk. Traﬁklösningarna har också
stor betydelse för närmiljön och områdets attraktivitet. Åtgärder som leder till
sänkta fordonshastigheter underlättar särskilt för barn och äldre att vistas i gatumiljön.
Kopplingarna över/under Kontinentalbanan och Simrishamnsbanan är få.
Längs Simrishamnsbanan är det cirka 1,5 kilometer utan regelrätta möjligheter att
korsa järnvägen. Barriären förstärks av att planområdet upplevs som otillgängligt.
PL A NER I NG S R I K T LI NJ E R

•

Vardagsaktiviteter ska vara enkla att nå till fots och med cykel. Genom att
anlägga broar över den i schakt nedgrävda Simrishamnsbanan och tunnlar under
den högt belägna Kontinentalbanan ska utbudet av till exempel parker, förskolor
och service på ömse sidor järnvägen göras lättillgängligt. Beﬁntliga platser att
korsa järnvägarna ska bibehållas. En ny gång- och cykelkoppling som sammanbinder Järnvägsverkstäderna med Ellstorp och en som sammanbinder Järnvägsverkstäderna med Johanneslust ska skapas. I samband med anläggning av Simrishamnsbanans planskilda korsning under Kontinentalbanan ska en gång- och
cykelkoppling anläggas parallellt med Simrishamnsbanan. Om Simrishamnsbanan bibehålls i markplan ska utrymme lämnas för underjordiska passager.

•

Åtgärder som bidrar till ökad användning av kollektivtraﬁk och cykel ska uppmuntras.

NYA OCH BE F I NT LI G A KO P P LI NG A R ÖVE R/U ND E R J Ä R NVÄG E N

Järnväg
Över mark/nedgrävd
Koppling
över järnväg/under järnväg
Tillkommande koppling
över järnväg/under järnväg
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•

Sallerupsvägen och Södra Bulltoftavägen ska kopplas samman med en ny
huvudgata över Simrishamnsbanan. Huvudgatan ska ges en urban utformning med gatuträd och cykelbana. Den nya gatan vänder sig i huvudsak till
boende och verksamma i Kirseberg.

•

Ett lugnt traﬁktempo ska eftersträvas. Det ska vara säkert och tryggt att ta sig
till och från skolor och förskolor i gatuplan. Detta gäller även för stråken till Östervärns station och busshållplatserna. Miljöerna vid hållplatserna ska upplevas
som trygga och gärna placeras i anslutning till handel och service.

•

Fotgängare, cyklister och kollektivtraﬁk ska prioriteras vid utformningen av
gatorna. I korsningspunkter ska kollektivtraﬁkens stomlinjer prioriteras före
cyklister och fotgängare. Lokalgatorna ska med fördel kunna utformas och regleras som gång- eller cykelfartsgator.

•

Hornsgatan, Lundavägen och Sallerupsvägen, som är hårt traﬁkerade, ska
utformas så att stadsmässighet uppnås. Utbyggnadsområdet medför ett ökat
antal fotgängare och cyklister vars korsningsbehov ska beaktas så att gatornas
barriärverkan minskas. Även längs Södra Bulltoftavägen ska det vara tätt mellan tydligt angivna och säkra passager för fotgängare och cyklister.

•

Där service, handel och andra publika aktiviteter planeras ska möjligheter till
lastning, lossning och korttidsparkering vid kantsten studeras. Detta ska dock
inte omöjliggöra för gång, cykling eller vistelse längs gatan. Kantstensparkering ska så långt möjligt kombineras med trädplanteringar.

•

Genom ett öppet lokalt sammanbundet gatunät ska återvändsgator med
vändplatser undvikas.

•

Mobilitetsåtgärder som leder till ett förändrat färdmedelsval ska genomföras i
samband med exploateringen. Planområdets närhet till kollektivtraﬁk och de
nya gång- och cykelförbindelserna över/under järnvägarna ger förutsättningar för ett lågt bilinnehav. Ett lågt bilinnehav ska också uppmuntras
genom att ansluta bostäder till bilpool.

•

Bilparkeringen ska huvudsakligen lösas i parkeringshus, markparkering ska
undvikas. Parkeringshusen ska samnyttjas av boende och verksamma och
med fördel placeras nära huvudgatorna eller längs järnvägarna, där de utgör
bullerskydd för bakomvarande bebyggelse.

G Å N G - OC H C YK EL STR ÅK

37

Huvudgatorna ska upplevas gröna och ges
proportioner som samspelar med bebyggelsen.

Trädplanteringar ska eftersträvas även i mindre gångfartsgator.

HU VU D G AT U NÄT O CH PA RK E RI N G

Sallerupsvägen och Södra Bulltoftavägen
kopplas samman med en ny huvudgata över
Simrishamnsbanan. Genom att anlägga en
uppsamlingsgata sammanbinds de västra delarna av Järnvägsverkstäderna med huvudgatunätet. Parkeringshus lokaliseras huvudsakligen nära huvudgatorna eller längs järnvägarna
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Ledningsnät
I nuläget har Södra Kirseberg och Östervärn ett i huvudsak kombinerat avloppsledningsnät. Status på delar av ledningsnätet är oklar. Den föreslagna omvandlingen
och behovet av sanering av marken medför ett behov av omläggningar av vissa ledningar.
Huvudledningar för fjärrvärme, gas, vatten och avlopp ligger i planområdets
ytterkant längs med huvudgatorna Södra Bulltoftavägen, Lundavägen, Horngatan,
Sallerupsvägen och Mölledalsgatan. Härifrån kan planområdets framtida ledningsnät kopplas på. När korsningen Mölledalsgatan och Södra Bulltoftavägen ﬂyttas
österut behöver också ledningarna i Mölledalsgatan ﬂyttas.
På olika platser i landet prövas för närvarande kulvertsystem där alla ledningar
samlas. Det ger på lång sikt ett kostnadseﬀektivt och förenklat underhåll samt
möjligheter till ett ﬂexibelt och eﬀektivt markutnyttjande samt grönare gaturum.
PL A NER I NG S R I K T LI NJ E R

F Ö R K L ARIN G AR

•

Avloppssystemet ska dimensioneras så att risken för skadlig uppdämning
minimeras.

•

Att anlägga kulvertar för att samla olika typer av ledningar ska utredas för de
delar av Södra Kirseberg och Östervärn är det bedöms lämpligt och där det
kan ge ett rationellt och långsiktigt ekonomiskt hållbart ledningssystem. Samordning och huvudmannaskap för ett kulvertsystem behöver utredas.

•

Ledningars status och läge ska utredas inför varje utbyggnadsetapp. Ledningar med god kapacitet och i gott skick ska så långt möjligt bevaras, dock
inte på bekostnad av exploaterbar mark. Avloppsledningsnätet ska successivt
byggas om till ett duplikatsystem.

•

I samband med omläggningen av Mölledalsgatan ska de beﬁntliga ledningarna ﬂyttas.

•

Skyddsanordningar ska placeras runt ledningar så att trädrötter inte kan
tränga in.

•

Nätstationer för ledningsnätet ska ges en yteﬀektiv placering – under mark
eller integrerat i byggnader.

STOR A LE D NI NG A R

Beﬁntlig huvudledning för fjärrvärme
Beﬁntlig huvudvattenledning
Beﬁntlig huvudgasledning
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Dagvattenhantering
När området utvecklas kommer många beﬁntliga genomsläppliga ytor att hårdgöras. Planområdet sluttar generellt åt nordväst och vid skyfall ﬁnns det risk för översvämningar. För att minska riskerna krävs ett antal åtgärder.
En möjlig åtgärd är att fördröja dagvattnet innan det når ledningsnätet. Gröna
tak och fasader är exempel på åtgärder som fördröjer regnvatten, men störst betydelse har genomsläppliga markytor, som parker eller andra gröna miljöer. Fördröjningen medför dessutom att vattnet renas. Det går också att använda öppen dagvattenhantering, som förutom fördröjning också tillför estetiska, pedagogiska och
ekologiska värden till områden som ligger långt ifrån kanaler, sjöar och hav. Fördröjning av dagvatten kan ske på allmän mark men med fördel även på kvartersmark. Inom planområdet ﬁnns goda förutsättningar att fördröja dagvattnet.
Att förebygga kapacitetsproblem i ledningsnätet är en annan viktig åtgärd för
att minska översvämningsriskerna vid kraftiga regn, och nya systemlösningar som
kan klara starka nederbördstillfällen är nödvändigt i området.

Skyfallsplan för Malmö

" O U B HF
HFO
O B W ,
, PNNV
PNN
N
O T U Z S F M T F O 
 




A Läs mer
Skyfallsplan för Malmö
Malmös Vatten
www.malmo.se/fopkirseberg
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•

Åtgärder ska vidtas för att vid vanligt regn och vid skyfall förhindra översvämningar inom och utanför planområdet. Hårdgjorda ytor ska om möjligt undvikas på såväl privat som allmän mark. Gröna tak och fasader ska eftersträvas.

•

Fördröjning av regnvatten ska ske på ﬂera utspridda grönytor så att omhädertagandet sker så nära källan som möjligt, och lämpligen regleras i detaljplan.
Gaturummen ska användas som ﬂödesvägar.

•

Omhändertagande av regnvatten ska ske på ett markeﬀektivt sätt. Ytor som
vid torrväder används för sport, lek, rekreation eller dylikt ska utformas så att
de temporärt kan hantera stora vattenmassor. Möjligheten att då även
använda skolgårdar ska studeras. Permanenta uppsamlingsytor ska utformas
så att naturvärden och rekreativa värden skapas.

•

Planområdet ska höjdsättas så att byggnader inte tar skada ens vid långvariga
skyfall. Johanneslustområdet kan höjdsättas så att överskottsvatten leds mot
sydväst, alternativt pumpas till andra sidan Simrishamnsbanan. Restriktivitet
ska gälla för fasad- och byggnadsmaterial som kan medföra att tungmetaller
når dagvattnet, exempelvis zink och koppar.

F Ö R KL A R I NG A R

AV R I N N IN G S OM R ÅD EN

Kritiska lågpunkter
Fördröjningsytor
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Buller och luftföroreningar

A Läs mer
Förordningen om traﬁkbuller vid bostadsbyggnader
www.malmo.se/fopkirseberg

God ljud- och luftkvalitet är viktigt för att Malmö ska vara en hälsosam stad att leva
och verka i. Södra Kirsebergs och Östervärns läge i nordöstra Malmö gör att det
berörs av några av stadens viktiga infarter, såväl vägar som järnvägar. Det ﬁnns
trots det goda förutsättningar för ett eﬀektivt markutnyttjande men då måste buller och luftföroreningar uppmärksammas i den fortsatta planeringen.
Planområdet exponeras av vägtraﬁkbuller från framför allt Lundavägen, Hornsgatan och Sallerupsvägen och tågtraﬁkbuller från Kontinentalbanan. En återupptagen traﬁkering av Simrishamnsbanan kan också ge upphov till bullerstörningar.
Förläggs Simrishamnsbanan i ett nedsänkt schakt minskar bullerstörningarna och
möjliggör bebyggelse närmre spåren utan att ytterligare bullerskydd behöver uppföras.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft ﬁnns för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxid, bly, bensen, kolmonoxid och ﬁnpartiklar. Även om det idag inte sker några
överskridanden av miljökvalitetsnormerna längs Malmös gator så ﬁnns det fortsatt
skäl att följa utvecklingen längs exempelvis Hornsgatan.
En ökad befolkning i kombination med nya målpunkter och servicefunktioner
kan, om inga andra åtgärder vidtas, medföra ökad biltraﬁk med tillhörande bullerstörningar som följd. En tätare bebyggelse i anslutning till gatorna bidrar visserligen till tystare miljöer på den skyddade sidan men kan ge negativa eﬀekter på
luftkvaliteten lokalt längs gatan. Malmö stad arbetar löpande för att minska antalet onödiga transporter med bil till förmån för gång, cykel- och kollektivtraﬁk.
Detta ger förutsättningar för en bättre ljud- och luftkvalitet än vad som annars
hade blivit fallet.
Förutom traﬁken pågår det idag ingen verksamhet i eller i planområdets närhet som av miljöskäl påtagligt påverkar planområdets utveckling.
PL A NER I NG S R I K T LI NJ E R

Sammanlagda dygnsekvivalenta ljudnivåer
från väg- och tågtraﬁk på 2 meters höjd enligt
de senaste beräkningarna.
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•

Verksamheter eller funktioner som medför bullerstörningar i sådan omfattning att de begränsar planområdets möjlighet att utvecklas i enlighet med
planförslagets intentioner ska inte lokaliseras inom planområdet.

•

Den nya bebyggelsens innehåll och utformning ska anpassas efter luftkvalitén
och bullersituationen. I de mest bullerstörda delarna ska verksamhetslokaler
och parkeringshus kunna användas för att skydda bakomliggande bostadsbebyggelse. Bostäder som utsätts för buller överskridande gällande riktvärden
ska byggas med genomgående planlösning så att minst hälften av boningsrummen vänds mot "tyst sida".

•

Där bullerskydd är oundvikliga ska yteﬀektiva skydd som bidrar till en attraktiv
stadsmiljö prövas. Det kan ske med hjälp av plank, murar eller byggnader.
Även tekniska lösningar på byggnadernas fasader kan vara lämpligt för att
lösa bullerproblematiken.

•

För att minimera buller och utsläpp ska såväl huvudgator som lokalgator
utformas så att ett lugnt traﬁktempo uppnås. Åtgärder som bidrar till ökat
användande av kollektivtraﬁk eller cykel ska uppmuntras.

•

Luftkvaliteten ska där så är möjligt förbättras med vegetation. Med en variation av hushöjder och en medveten utformning av bebyggelsestrukturen ska
luftcirkulationen i gaturummen förbättras.

50 <45 dBA
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Avfallshantering
Genom att minska mängden avfall och öka återanvändning och återvinning sparas
såväl energi som resurser. Malmö har i sin avfallsplan satt som mål att reducera
mängden avfall som går till förbränning.
I den hållbara staden och för att nå målen i avfallsplanen är det grundläggande
att fullständig sortering av matavfall, förpackningar, tidningar och restavfall kan
ske i och nära bostaden. Även insamlingsplatser i stadens oﬀentliga rum är avgörande för att alla ska kunna hantera olika typer av avfall på ett enkelt, säkert och
miljöeﬀektivt sätt. Vid utbyggnaden av planområdet ﬁnns det goda förutsättningar för att skapa ett eﬀektivt system som i alla lägen gör det enkelt att sortera,
återvinna och återanvända.
P L A N ERIN G S RIK T L INJER

•

En kvartersnära återbrukscentral, med möjlighet för inlämning av återbrukbara saker, textilier, elavfall och miljöfarligt avfall, ska placeras i planområdet. Återbrukscentralen ska placeras i bottenvåningen på en byggnad och
omfatta ca 200 m2. I ett första skede kan en tillfällig återbrukscentral inhysas
i en beﬁntlig byggnad.

•

Plats för åter vinningsstationer för avlämning av förpackningar och tidningar
ska säkerställas tidigt i planprocessen.

•

Vid planeringen av bostäder och verksamheter ska utrymme säkerställas för
fastighetsnära insamling med fullständig sortering av avfall som uppkommer i vardagen.

•

Möjligheten att utveckla ett innovativt system för avfallshantering för området i sin helhet ska undersökas. Avsikten ska vara att minimera antalet transporter och avfallsmängd.

En kvartersnära återvinningscentral med återbruk kan bli en naturlig mötesplats i området.

A Läs mer
Avfallsplan 2016-2020
Gör rum för miljön
www.malmo.se/fopkirseberg
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Risk, säkerhet och markföreningar
Riskutredning
behövs

80 m
Riskutredning
behövs

Bostadsbebyggelse

Kontorsbebyggelse

30 m
Odling, idrott,
parkering

Malmö stad har antagit uppmärksamhetsavstånd längs järnvägar där det transporteras
farligt gods. Bebyggelse kan uppföras närmare järnvägen än vad uppmärksamhetsavstånden anger men då ska en särskild riskanalys
genomföras.

Riskerna i planområdet består i huvudsak av de transporter av farligt gods som
sker på Kontinentalbanan. Mindre delar av planområdet gränsar också till rangerbangårdens uppmärksamhetsavstånd. Det ﬁnns inga andra verksamheter inom
området eller dess närhet som medför noterbar risk för omgivningen, inte heller
vägar som rekommenderats för farligt gods och till vilka riskhänsyn behöver tas.
Vetskapen om att det transporteras farligt gods på till exempel Kontinentalbanan kan väcka oroskänslor hos de närboende samtidigt som samhället är
beroende av dessa transporter. För att säkra en balans mellan hög säkerhetsnivå,
god stadsmiljö och yteﬀektiv markanvändning har Malmö stad antagit generella
uppmärksamhetsavstånd till järnvägar med farliga godstransporter. I antagna
uppmärksamhetsavstånd är hänsyn tagen till tågens urspårningsrisk. Kontinentalbanan ligger på bank och angivna uppmärksamhetsavstånd räknas därför inte
från närmsta spårets spårmitt utan från släntfot. Beﬁnner sig bebyggelsen
bortom Malmö stads angivna uppmärksamhetsavstånd behöver inga riskreducerande åtgärder genomföras. Om ny bebyggelse ska uppföras närmre järnvägen
behöver en riskanalys genomföras med förslag på eventuella säkerhetshöjande
åtgärder.
I den kommuntäckande översiktsplanen är Simrishamnsbanan inte avsedd
att traﬁkeras med godstraﬁk. Detta överensstämmer med Traﬁkverkets Järnvägsplan för Simrishamnsbanan, delen Malmö-Tomelilla (2014).
Malmös bangård består av två delar, en personbangård och en godsbangård.
Godsbangården är lokaliserad i de nordliga delarna av bangården och hanterar
stora mängder farligt gods. Ammoniak, gasol, svaveldioxid och klor är vanligt
förekommande. Traﬁkverket utarbetade 2013 en riskanalys för Malmö godsbangård och anger där ett uppmärksamhetsavstånd på 270 meter för personer
utomhus och 200 meter för personer inomhus. I riskanalysen föreslås också en
mängd åtgärder med avsikt att förbättra säkerheten på bangården. Ingen del av
planområdet innefattas av uppmärksamhetsavståndet för personer inomhus.
Området vid Lundavägen ligger på gränsen till uppmärksamhetsavståndet för
personer som vistas utomhus.
Delar av planområdet har använts för olika typer av förorenande verksamheter,
vilket medför att det ﬁnns både påträﬀade och misstänkta markföroreningar. Föroreningar kan också ﬁnnas i beﬁntliga byggnader.
PL A NER I NG S R I K T LI NJ E R

A Läs mer
Järnvägsplan för Simrishamnsbanan, delen
Malmö - Tomelilla (Traﬁkverket)

•

I den täta och funktionsblandade staden ska inte risker hanteras med stora
säkerhetsavstånd. Det är en samhällsekonomiskt dyr försäkring som medför
utglesning av staden. Riskbilden ska istället förbättras genom att vidta andra
säkerhetshöjande åtgärder, till exempel genom att förse byggnader med
brandklassade fasader och automatisk avstängning av luftventiler.

•

Riskanalyser ska genomföras för bebyggelse som lokaliseras inom Malmö
stads angivna uppmärksamhetsavstånd till järnvägar. Om det behövs ska riskanalysen visa på förslag till riskreducerande åtgärder. En sådan riskanalys
genomförs i enlighet med den metodik som anges i länsstyrelsens RIKTSAM
(Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen).

•

För att höja säkerheten vid tågurspårning och minska risken för påkörningar
bör Simrishamnsbanan ligga i tråg.

Riskanalys för Malmö rangerbangård
(Traﬁkverket)
www.malmo.se/fopkirseberg

PLANERINGSRIKTLINJER

•

Malmö stad ska, i enlighet med den kommuntäckande översiktsplanen, fortsätta verka för en yttre godsbana utanför stadsbebyggelsen så att mängden
farligt gods på Kontinentalbanan på sikt reduceras. Malmö stad ska även
verka för ett genomförande av de säkerhetshöjande åtgärder som föreslås i
Traﬁkverkets utredning Riskanalys för Malmö rangerbangård.

•

I samband med exploatering ska genomförda markundersökningar kompletteras inom tidigare ej undersökta områden. Där det bedöms nödvändigt ska
markföroreningar saneras så att planförslagets intentioner kan förverkligas.
Även beﬁntliga bevarandevärda byggnader ska undersökas innan de ges ny
användning.

•

Verksamheter eller funktioner som medför risker i sådan omfattning att de
begränsar planområdets möjlighet att utvecklas i enlighet med planförslaget
ska inte lokaliseras inom området.

•

Planområdet utgör normalriskområde för radon vilket innebär att konstruktioner ska vara radonskyddade.
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Hänsyn måste tas till att Kontinentalbanan
ligger på bank.

F Ö R KL A R I NG A R

U P PM Ä R K S A M H E TSAVS TÅ N D

Uppmärksamhetsavstånd för bostäder längs järnväg där det transporteras farligt gods (80 meter).
Uppmärksamhetsavstånd för kontor längs järnväg där det transporteras farligt gods (30 meter).
Uppmärksamhetsavstånd för risker vid vistelse utomhus vid olycka
på godsbangården.

Skala 1 : 15 000

0

500 m
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Genomförande
Det krävs en bred samverkan mellan
många olika aktörer för att förverkliga översiktsplanens målbild. Malmö stad, markägare, fastighetsutvecklare, myndigheter och
planerare bär gemensamt ansvar för detta.
Även stadens invånare behöver i hög grad
involveras i processen. Konventionella metoder och invanda rutiner, kanske även regelverk, kan behöva ifrågasättas och utvecklas. Här beskrivs strategiska principer
för genomförandeprocessen, riktlinjer för
en utbyggnadsordning samt vilka fortsatta
studier och undersökningar som kan bli aktuella.

En robust och flexibel planering
Denna fördjupning av översiktsplanen syftar till att skapa
en gemensam målbild och visa på strategiska ställningstaganden av betydelse för planområdets utveckling.
Områdets storlek gör att omvandlingen kommer att
behöva ske stegvis under lång tid. Det innebär att ställningstaganden kan behöva omprövas i takt med att
området byggs ut. Det kan bero på omvärldsförändringar,
förändrade regelverk eller ändrad efterfrågan. Översiktsplanen är robust nog för att kunna hantera olika scenarier
avseende exempelvis antalet bostäder, arbetsplatser,
samhällsservice och infrastruktur.
Det är viktigt att notera att områdets utveckling inte
startar i och med detta dokument. Flera processer som
drivs av olika engagerade krafter och som varierar i tid,
skala och ekonomisk kraft utvecklar området redan idag.
Genomförandet av översiktsplanen kommer till stor
del att vara beroende av faktorer som Malmö stad inte
själv råder över. Utbyggnadsordning och utbyggnadstakt
kan vara svår att styra eftersom kommunens markinnehav är begränsat. Det är därför angeläget att Malmö stad,
fastighetsägare, byggherrar och andra drivande aktörer
löpande för en dialog kring områdets utveckling.

Strategiska genomförandeprinciper
T I L LVAR ATA O M R Å D E TS B E F I N T L I G A VÄ R D E N
AN VÄND NI NGSGR AD

TRADITIONELL UTBYGGNAD
Användningsgrad

Tid
STEGVIS PROCESS MED TILLFÄLLIG ANVÄNDNING
Användningsgrad

Värdena i områdets beﬁntliga natur- och kulturmiljö
utgör grunden för områdets attraktionskraft idag. Eftersom det råder en osäkerhet kring tiden för planförslagets
förverkligande är det gynnsamt att utveckla och stärka
dessa värden under den första perioden. Det kan levandegöra området under omvandlingsprocessen och bidra
till staden i stort.
Det ﬁnns ﬂera aktörer som redan idag bidrar till en
positiv utveckling av området. Det är viktigt att dessa ges
både möjligheter och ramar för sin fortsatta verksamhet.
Det är ett gemensamt ansvar att identiﬁera och satsa på
generatorer som kan skapa driv och aktivitet i området.
Relativt små medel kan ge stort genomslag om de tillförs
rätt aktörer.
BE J A K A T I LLFÄ LLI G A NVÄ ND NI NG

Tid
Tillfällig användning
Nybyggnation

Under processen ﬁnns stor potential att arbeta med tillfälliga användningar som ett redskap för att aktivera
såväl utemiljön som beﬁntliga byggnader. Järnvägsverkstäderna rymmer ett antal gamla industribyggnader som
är utförda med hög kvalitet och med en robusthet som

GENOMFÖRANDE

möjliggör många nya användningsområden. Här ﬁnns
stor potential för temporära funktioner som tillför sådana
kvaliteter att de kan komma att utgöra ett permanent
inslag i området. Även områdena väster om Kontinentalbanan rymmer byggnader och ytor som med tillfällig
aktivering kan marknadsföra planområdet och stärka
kopplingen mellan Kirseberg och den centrala staden.
Detsamma gäller byggnaderna vid Singelgatan söder om
Simrishamnsbanan.
Genom att öppna för tillfällig användning uppstår en
frihet att pröva nya lösningar och sänka trösklar för nya
aktörer som vill delta i formandet av området. Det ger
även en ﬂexibilitet och en möjlighet att reagera på svårförutsägbara omvärldsförändringar som kan påverka
områdets utveckling. Genom att aktivera området och
maximera värdeskapande aktiviteter kan den tidsbegränsade användingen fungera som en motor för att driva
utvecklingen. Det kan även i ett tidigt skede synliggöra
området, som idag är relativt okänt hos många Malmöbor.
De värden som skapas av den tidsbegränsade
användningen ska beaktas när beslut om mer permanenta lösningar tas. Det ligger ett gemensamt ansvar hos
Malmö stad och fastighetsägarna att tillsammans skapa
tydliga ramar och förutsättningar som möjliggör en ﬂexibel process som inkuderar många olika aktörer genom
hela utvecklingsprocessen.
NY T TJA NYA FLÖDEN OCH MÅLPUNK TER

Traﬁkeringen av Östervärns station och hållplatser för en
ny högklassig kollektivtraﬁk på Södra Bulltoftavägen
kommer att tillföra nya målpunkter. Planförslaget pekar
även ut ﬂera kopplingar över/under spåren. Allt eftersom
nya målpunkter tillkommer och de barriärbrytande kopplingarna anläggs kommer nya rörelsemönster att uppstå.
Det är viktigt att dra nytta av de ﬂöden och noder
som etableras. Förlängningen av Scheelegatan till Södra
Bulltoftavägen, är planerad att bli en nord-sydlig
huvudgatan genom området. Här ﬁnns stor potential
att redan nu och med relativt små medel öppna för
gång- och cykeltraﬁk i väntan på en mer permanet lösning. Det skulle ge ett nytt ﬂöde genom området och
stärka aktiveringen.
Värnhemstorget och den multifunktionella byggnaden Entré, som är under omvandling, är viktiga målpunkter i sammanhanget. Kopplingen mellan Värnhemstorget
och Östervärns station behöver därför stärkas. Det kan
ske genom att i ett tidigt skede minska den barriär som
det mellanliggande gatunätet utgör.

T I LLFÄ LLI G A NVÄ ND NI NG

NYTTJANDET
Stark

Svag

Inom planområdet ﬁnns platser med extra goda förutsättningar
för tillfällig användning. Dessa kan levandegöra området under
omvandlingsprocessen och bidra till staden i stort. Genom att dra
nytta av nya och beﬁntliga rörelsestråk förbättras förutsättningarna ytterligare.

Utbyggnadsordning
A D D E R A T I LL S TA D S VÄVE N

De strategiska genomförandeprinciperna visar på viktiga
angreppssätt för att i inledningen driva områdets utveckling framåt. Tillsammans ger principerna även riktlinjer
för en utbyggnadsordning.
Nybyggnation bör ske där marken idag är underutnyttjad och dra nytta av de miljöer med tillfällig användning som skapats eller kan skapas. För att uppnå en sammanhängande stad är det viktigt att ny bebyggelse
inledningsvis kopplas samman med intilliggande
bebyggelse och infrastruktur. Då kan den nya bebyggelsen bli en naturlig del av ett sammanhang och tidigt
U T BYG G NA D S O R D NI NG

NYBYGGNATION
Nu

2050

Planområdets utbyggnad ska utgå från mark som är underutnyttjad, läker stadsväven och inte används för tillfälliga funktioner.
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addera mervärden till dem som redan bor och verkar i
anslutning till planområdet.
Vid Östervärns station är det viktigt att i ett tidigt
skede tillföra ny bebyggelse som aktiverar platsen och
drar nytta av stationens potential.

det relativa fåtalet markägare ges det goda förutsättningar att i ett tidigt skede hitta gemensamma lösningar
i samverkan med systemägare. Det gäller såväl vatten,
avfall, energiförsörjning som avlopp.

BYG G LOG IS T IK

Processer och delaktighet

Det är viktigt att möjliggöra för en eﬀektiv bygglogistik
under hela utvecklingsprocessen. Genom att låta området utvecklas kring Östervärns station och från Södra
Bulltoftavägen söderut, kan den nya kopplinen söderut
mot Sallerupsvägen användas för byggtraﬁk.

Deltagande av malmöbor med olika behov och intressen är
viktigt i formella och informella planeringsprocesser, för
bättre förankring och långsiktig hållbarhet. Strategier för att
få ﬂer att engagera sig i stadsbyggande behövs, liksom arenor där människor kan agera och samverka.
I arbetet med översiktsplanen har ett sådant involveringsarbete genomförts och det är viktigt att det fortgår på
ett systematiskt sätt genom hela omvandlingsprocessen. I de
närliggande områdena ﬁnns ett brett engagemang för stadsdelen. I Kirsebergstaden ﬁnns en lång tradition av starkt
samhällsengagemang och en särskild "Kirsebergsanda" som
vittnar om en stark lokal förankring.
En kontinuerlig analys av hur planeringen påverkar
olika grupper, till exempel utifrån barn-, integrations-,
genus- och jämställdhetsperspektiv, bidrar till att skapa en
stad där alla kan känna sig hemma och få sina behov tillgodosedda.

EFFEK TIV MARK ANVÄNDNING

Genom samordning av olika funktioners eller intressenters ytanspråk kan marken användas eﬀektivt. Då mark
avsedd för dagvattenhantering inte är vattenfylld kan
den till exempel användas för lek och bollspel. Samutnyttjande mellan fritidsytor, parker och skolgårdar kan
också leda till att markanspråken sänks.
Anställda och boende har behov av parkeringsplatser
vid olika tidpunkter på dygnet. Genom samordnade parkeringslösningar sparas både mycket plats och pengar.
För att uppnå denna typ av lösningar krävs att dialog
mellan ﬂera olika parter behöver initieras i tidiga skeden.

Fortsatta studier och utredningar
Kommunal service
Det är avgörande att nödvändig kommunal service
kommer på plats i god tid för att möta det ökade behov
som kommer att uppstå vid områdets utbyggnad.
Malmö stad äger inte mycket mark inom planområdet. Det blir därför viktigt med en tät dialog med fastighetsägarna under hela processen. Ytor för skolor, förskolor, olika serviceboenden, fritidsanläggningar, parker,
torg, gator och dagvattenhantering behöver reserveras.
Kommunala markförvärv kommer att behövas.
Underskottet av för- och grundskolor i närliggande
områden gör att det i ett tidigt skede behöver erbjudas
en viss överkapacitet. Detaljplaner med sådant innehåll
ska prioriteras. Möjligheten att bedriva samhällsservice i
områdets beﬁntliga byggnader, även temporärt, ska vid
behov undersökas.

Teknisk försörjning
I Södra Kirseberg och Östervärn ﬁnns det stora vinster
med att arbeta med områdesövergripande systemlösningar vad gäller den tekniska försörjningen. I och med

För att säkerställa de värden planen syftar till kommer det
krävas ﬂer och fördjupande studier och utredningar. Här
redovisas några av dem.
SOCIAL HÅLLBARHET

Genomförandestrategier avseende social hållbarhet i planområdet bör tas fram. I och med de starka sociala nätverk som ﬁnns i närområdet kan det ﬁnnas goda skäl att
använda sociala klausuler vid upphandlingar. Vid uppstarten av nya detaljplaner ska behovet av en social konsekvensbedömning studeras.
E KO NO MI

En samhällsekonomisk analys som påvisar de långsiktiga
värden som områdets omvandling kan ge, och som inte
avspeglar sig i traditionella företagsekonomiska beräkningar, bör tas fram. Fördjupade kommunalekonomiska
studier behöver göras inför utbyggnadsetapperna.
Simrishamnsbanans ﬁnansiering behöver säkerställas
i samstämmighet med berörda kommuner, regionen och
Traﬁkverket. Först därefter kan Traﬁkverket återuppta planeringsarbetet med Simrishamnsbanans järnvägsplan. I
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ENERGIFÖRSÖR JNING

samband med detta behöver en dialog föras kring hur
kostnaderna för Simrishamnsbanans eventuella nedgrävning och tillhörande broar ska fördelas mellan berörda
intressenter. Gång- och cykeltunnlar under Kontinentalbanan och nya tillfälliga plankorsningar med Simrishamnsbanan behöver ﬁnansiellt säkerställas i samförstånd mellan markägare och Malmö stad.

En energistrategi bör utformas för att stimulera en utveckling
av energieﬀektivt byggande och lokalt producerad förnybar
energi, bland annat solenergi. Möjligheterna för en energieffektivisering av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna ska
studeras. Även möjligheter för energiutbyte mellan olika aktörer och ett lågtempererat fjärrvärmenät bör studeras.

MOBILITET

E KO S YS T E MTJ Ä NS T E R

Det råder oklarheter kring många av planområdets mobilitetsfrågor. När och hur Simrishamnsbanan kan traﬁkeras är inte
fastställt. Östervärns stations och dess kringliggande serviceytornas successiva och slutliga utformning behöver också utredas vidare.
Det pågår ett arbete med att uppgradera stombusslinjen
genom Kirseberg till en så kallad MalmöExpresslinje, traﬁkerad av el-bussar. Avsikten är att busslinjen ﬂyttas från Vattenverksvägen för att istället traﬁkera Södra Bulltoftavägen. Det
är ännu oklart var de framtida hållplatslägena ska placeras,
hur de ska gestaltas och hur det påverkar traﬁklösningarna i
stort. I det sammanhanget behöver även planförslagets konsekvenser på gatunätets utformning studeras så att barriäreﬀekter minskas och hänsyn tas till de ökade antalet fotgängare och cykliser som förväntas i och med områdets
utbyggnad.
För att förverkliga Malmö stads intentioner om förändrade färdmedelsval behöver en mobilitetsplan för området
utarbetas. Den behöver ta ett helhetsgrepp kring samtliga
traﬁkslag och parkeringsfrågor inom planområdet.

Strategier avseende etablering av nya och utveckling av
beﬁntliga ekosystemtjänster bör tas fram för planområdet i form av en handlingsplan. Strategierna ska säkerställa framtida ekosystemtjänster som bidrar till gröna
kvalitéer, goda rekreativa miljöer och hög biologisk
mångfald i denna täta och centrala stadsdel.
MI L J Ö

I detaljplaneskedet behöver åtgärder mot bullerpåverkan
från traﬁken beaktas och eventuella åtgärder vidtas.
Längs de gator där miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att överskridas ska återkommande uppföljning ske.
Möjligheten att utveckla ett nytt eﬀektivare system för
avfallshantering i området ska undersökas.
LE D NI NG S NÄT

Ett nytt VA-system är beroende av studier kring ökade
regnmängder. En strategi för hur ett ledningsnät och
möjliga kulvertlösningar kan etableras i planområdet
behöver tas fram. Frågan om samhällsvinster, ﬁnansiering
och drift behöver belysas.

RISK OCH MARKFÖRORENINGAR

I samband med detaljplaneläggning längs Kontinentalbanan behövs riskbedömningar för de områden som ligger inom angivna uppmärksamhetsavstånd. Inom tidigare ej undersökta områden ska detaljerade markundersökningar genomföras innan ny bebyggelse uppförs, så att
marken saneras på korrekt sätt.
MARK ÄGANDE

A R KI T E K T U R O CH KU LT U R HI S TO R I A

Med utgångspunkt från Arkitekturstaden Malmö (tematiskt tillägg till Översiktsplan för Malmö) behöver ett kvalitets- och gestaltningsprogram tas fram som mer ingående beskriver målen för arkitektur och stadsmiljö i planområdet. De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som
föreslås bevaras ska genomgå en fördjupad antikvarisk
utredning innan de ges en mer permanent användning.
A R KE O LO G I

Arkeologiska utredningar kan behöva göras i samband
med markundersökningar och schaktningsarbeten.
F Ö R KL A R I NG A R

Malmö stad
Malmö stad, tomträttsavtal
Övriga
Skala 1 : 20 000

0

500 m
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PÅ L Ä N G R E S I K T

På längre sikt
Området mellan Hornsgatan och bangården
har potential att på lång sikt utvecklas till en
del av centrala Malmö. En sådan utveckling
skulle innebära infrastrukturförändringar
som behöver föregås av fördjupade studier
som inte ryms inom denna översiktsplan.

BAKG RUND

Området mellan Hornsgatan och bangården ligger intill stadens centrum och bara 350 meter från Östervärns station. I
området ﬁnns viktiga samhällhällsfunktioner som Traﬁkverkets traﬁkledningscentral och den fortfarande
aktiva och kulturhistorisk värdefulla avloppspumpstationen Rosendal. Andra delar av området domineras av en
transformatorstation, industrilokaler och bilparkering.
Den täta blandade staden avslutas abrupt mot området och
det ger tillsammans med gatunätet och den omfattande
traﬁken ett sammantaget intryck av en gles och utpräglat
traﬁktillvänd miljö.
Trots den negativa miljöpåverkan förväntas Stockholmsvägen även under överskådlig tid hantera stora mängder
motortraﬁk till och från den växande innerstaden. Traﬁken
gör också att området norr om Hornsgatan är svårtillgänglig.
Det centrala och goda kommunikationsläget gör att
områdets betydelse för mötet med staden inte kan förbises. Det ﬁnns därför skäl att söka nya strukturer som
bidrar till stadens fortsatta utveckling och attraktivitet
EN ALTERNATIV STADSSTRUK TUR

En omvandling av området mellan Hornsgatan och bangården till ny tät stadsbebyggelse skulle tillsammans
med en ny gatustruktur ge ett eﬀektivare markutnyttjande i ett centralt och stationsnära läge. Målet är att på
sikt uppnå en mer sammanhållen stad och ett rikare
stadsliv i en struktur som gynnar fotgängare och cyklister.
Det ﬁnns ett antal olika möjligheter att bryta den barriär som dagens traﬁkstruktur medför. Ett alternativ är att
ﬂytta Hornsgatan och de stora traﬁkströmmarna till ett
läge närmare bangården. Anslutningen till Frihamnsviadukten skulle då ske med en ramp som därmed även
utgör skydd mot bangårdens verksamhet. En sådan gatustruktur skulle uppnå samma funktion och kapacitet som
dagens traﬁksystem. En ﬂyttning av Hornsgatan möjliggör en utvidgning av stadsbebyggelsen vid Slussen och
Östervärn, så att större sammanhängande, barnvänliga

och lugna kvarter kan skapas. Utbudet i byggnaden Entré
skulle hamna i ett nytt stadsintegrerat sammanhang och
skulle därmed få en större lokal betydelse, men även
utgöra en viktig länk mellan Kirseberg och den centrala
staden.
VI DA R E U T R E D NI NG A R NÖ DVÄ ND I G A

Avsikten med en ny stadsstruktur är att uppnå positiva
sociala, miljömässiga och stadsmässiga eﬀekter. För att
uppnå detta krävs stora investeringar i ny infrastruktur
och att hänsyn tas till säkerhetsriskerna med ny bebyggelse inom godsbangårdens uppmärksamhetsavstånd. I
dagsläget kan det vara svårt att ﬁnna resurser för genomförandet. Bortom översiktsplanens genomförandetid,
som ligger ungefär 20 år framåt, kan markvärdet ha ökat
så pass mycket att en innerstadsliknande exploatering av
området kan bli möjlig.
Stora infrastrukturförändringar behöver föregås av
ytterligare fördjupade studier, såväl tekniska, ekonomiska
som sociala. Tills dess behöver fortsatt dialog föras med
såväl markägare som myndigheter så att mer kortsiktiga
förändringar inom planområdet inte förhindrar eller försvårar en möjlig önskvärd utveckling.

Området norr om Hornsgatan upplevs trots sitt centrala läge inte
utgöra en del av stadsbebyggelsen. Området är svårt att nå och
ligger i en traﬁktillvänd miljö. Här ﬁnns det skäl att söka efter en
mer stadsmässig struktur.

Genom att ﬂytta Hornsgatans traﬁkströmmar mot bangården kan
stadsbebyggelsen vid Slussen och Östervärn utvidgas, så att större sammanhängande och barnvänliga kvarter kan skapas. Stadsbebyggelsen blir mer sammanhållen och Entré får ett centralt
läge i närområdet. .

RIKSINTRESSEN

Riksintressen
Riksintressen fastställs av statliga verk
och myndigheter och är en funktion eller ett geograﬁskt område som bedömts vara av nationell betydelse. I
översiktsplaneringen ska kommunens
ställningstaganden gentemot riksintressena tydliggöras i relation till andra
samhällsviktiga intressen. Här redovisas
Malmö stads syn på de riksintressen
som berör planområdet.
PL AN OM R ÅDET BER ÖR S AV FÖL JA ND E SJU R I KS I NT RES S EN.

•
•
•
•
•
•
•

Riksintresse för järnväg, Arlöv-Malmö C-Lockarp/
Lernacken (Kontinentalbanan)
Riksintresse för järnväg, Godsstråket genom Skåne
(Kontinentalbanan)
Riksintresse för järnväg, Östervärn-Brågarp (Simrishamnsbanan)
Riksintresse för tågstationer (Östervärns station)
Riksintresse för Malmö godsbangård
Riksintresse och föreslaget till utökning av riksintresse för
kulturmiljö, K 114 Malmö
Riksintresse för försvaret

RIK S IN T RES SEN FÖR JÄR NVÄG

Planområdet berör riksintresset för järnväg avseende
Kontinentalbanan och Simrishamnsbanan. En fortsatt
utveckling av spårbunden traﬁk ligger i linje med stadens
intentioner. Stora ansträngningar har gjorts för att få till
stånd traﬁkering av persontåg på Kontinentalbanan, den
så kallade Malmöpendeln, och på sikt även på Simrishamnsbanan. Det är angeläget att stödja en sådan traﬁkering genom att bebygga de närbelägna markområdena på ett yteﬀektivt sätt. En stadsutveckling läng spåren är också något som förordas i Traﬁkverkets Järnvägsplan för Simrishamnsbanan, delen Malmö-Tomelilla (2014).
För att inte begränsa riksintressenas framtida värde kommer bebyggelsens läge och utformning att behöva
anpassas med hänsyn till buller, vibrationer, säkerhet och
luftkvalitet. Vilka åtgärder som behöver vidtas kommer
att studeras vidare i efterföljande detaljplanearbeten, i
samråd med bland annat Traﬁkverket. För att säkerställa
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kapaciteten för godstransporter redovisar Malmö stad i
den kommuntäckande översiktsplanen ett reservat för en
yttre godsbana, parallellt med Yttre Ringvägen.
Riksintresset för Simrishamnsbanan innefattar ett
enkelspår. För att minska Simrishamnsbanans konﬂikter
med andra intressen föreslås den inom planområdet förläggas i tråg. Simrishamnsbanans passage under Kontinentalbanan avser att säkerställa Simrishamnsbanans
koppling till Östervärns station och Malmö C. Det ligger i
linje med intentionerna i Järnvägsplan för Simrishamnsbanan, delen Malmö-Tomelilla (2014).
R I KS I NT R E S S E F Ö R TÅG S TAT I O NE R

Avsikten är att under 2019 påbörja traﬁkeringen av Kontinentalbanan med den så kallade Malmöpendeln. Då
kommer också Östervärns station att öppnas för persontågstraﬁk. Beﬁntlig perrong kan komma att behöva förlängas för att kunna hantera längre tåg.
Traﬁkeringstrycket i Citytunneln kommer att bli stort.
Persontågstraﬁk mellan Lund och Köpenhamn ska därför
göras möjlig via Kontinentalbanan, med uppehållsmöjligheter vid Östervärns station. För att säkerställa detta
ska en perrong kunna anläggas även öster om Kontinentalbanan.
Den nya bebyggelsens läge och utformning kommer
att anpassas så att stationens utvecklingsmöjligheter
säkerställs. Det föreslagna bebyggelsetillskottet ger ett
ökat resandeunderlag och medför tillsammans med förändringarna av stationen att riksintresset stärks.
RIKSINTRESSE FÖR MALMÖ GODSBANGÅRD

Malmö godsbangård är en strategiskt viktig rangerbangård med internationell traﬁk. planområdet gränsar till
bangårdens uppmärksamhetsavstånd avseende risker för
utomhusvistelse. I Traﬁkverkets Riskanalys för Malmö rangerbangård (2013) föreslås ett ﬂertal åtgärder inom bangården med avsikt att minska risken för olyckor. Ett antal av
dessa förväntas vara vidtagna innan en omvandling sker av
den del av planområdet som ligger närmst uppmärksamhetsavståndets gräns. Förändring av markanvändningen
kommer att genomföras med hänsyn till buller, vibrationer,
säkerhet med mera, så att godsbangårdens fortsatta verksamhet säkerställs. Planförslaget bedöms inte påtagligt
försvåra nyttjandet av anläggningen.
R I KS I NT R E S S E F Ö R KU LT U R MI L J Ö

Västra delen av planområdet sammanfaller med gällande
riksintresse för kulturmiljö. Riksintresset anger att förändringar som berör den bebyggelse och de miljöer riksintresset är knutet till, ska ske med största möjliga varsamhet och med respekt för dess värden och karaktär. Riksintressets värdebeskrivning omnämner dock inga värden
inom planområdets avgränsning. Av de områden som ligger i anslutning till planområdet omnämns endast arbe-
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RIKSINTRESSEN

tarebostäderna i Kirseberg. Att planförslaget till stor del
innebär nybyggnation på ruderatmark och lågt exploaterad industrimark talar också för begränsad påverkan på
riksintressets värden.
Som stöd för kulturhistoriska värden har Malmö stad i
den kommunövergripande översiktsplanen pekat ut
områden som bedömts vara särskilt skyddsvärda ur ett
lokalt perspektiv, så kallade kulturhistorisk särskilt värdefulla miljöer. Järnvägsverkstäderna är utpekade som
sådana. Särskilt skyddsvärd är även den närliggande
bebyggelsen i Ellstorp, Östervärn, Johanneslust och vid
Bulltoftaskolan.
Intill Östervärns station ligger idag koloniområdet
Lundavägen. Koloniområdet har kulturhistoriska värden
men kommer att behöva ﬂyttas i samband med utvecklingen kring Östervärns station och den därmed förknippade satsningen på kollektivtraﬁken.
I planförslaget redovisas en hänsyn till Järnvägsverkstädernas kulturhistoriska värden. Föreslagen utbyggnad

med blandad stadsbebyggelse ger goda förutsättningar
för ett hänsynsfullt möte med angränsande kulturhistoriskt värdefulla strukturer och bebyggelse. Detta blir viktiga frågor i samband med plan- och bygglovsbeslut.
Sammantaget gör Malmö stad bedömningen att
omvandlingen av planområdet tar stor hänsyn till kulturhistoriska värden och inte riskerar att skada riksintresset.
R I K S I N T R E S S E F Ö R F Ö R S VA R E T

I Malmö kommun ﬁnns inga riksintressen för försvaret
som kan redovisas öppet. Riksintressen som omfattas av
sekretess kan framför allt påverkas av höga byggnadsobjekt. Hela landets yta är därför samrådsområde för objekt
högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse
och högre än 45 meter inom. Det innebär att alla planoch bygglovsärenden avseende höga objekt i tidigt
skede måste skickas på remiss till Försvarsmakten.

F Ö R KL A R I NG A R

R I K SIN T RES S EN

Nuvarande riksintresse för kulturmiljö
Influensområde för riksintresse
för järväg - godsbangård
Riksintressen för järnväg station
Riksintressen för järnväg - spår

Skala 1 : 15 000
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KO N S E K V E N S E R

Konsekvenser
Översiktsplanen för Södra Kirseberg och
Östervärn bygger på den kommuntäckande översiktsplanens mål att Malmö
ska vara en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad samt en attraktiv
plats att bo och verka i. De tre hållbarhetsmålen samverkar och är ömsesidigt
beroende av varandra. Konsekvenser av
översiktsplanens genomförande redovisas här för varje målområde.

Miljökonsekvenser
Miljöaspekterna har fått en allt mer betydande roll i planeringen och miljöfrågor genomsyrar därför i hög grad
översiktsplanen, som är framtagen för att som helhet
minimera negativ påverkan på miljön. Genomförande av
översiktsplanen kan ge både positiva och negativa miljöeﬀekter, vilket redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen
(MKB).
En avvägning av miljökonsekvenserna sker kontinuerligt under arbetet med översiktplanen, från framtagande
av samrådsunderlaget till utställningsförslaget och antagandehandlingarna. Miljökonsekvensbeskrivningen ska
behandla frågeställningar på en översiktlig nivå, motsvarande den planeringsnivå som redovisas i översiktsplanen. Beskrivningen redovisar områden som behöver
utredas ytterligare inför kommande detaljplaner.
OL IK A ALT ER NATI V

Miljökonsekvenserna av Översiktsplan för Södra Kirseberg
och Östervärn ska jämföras med ett så kallat nollalternativ,
vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka utan
förändringar. I Malmös kommuntäckande översiktsplan
redovisas planområdet som ny blandad stadsbebyggelse
och Simrishamnsbanan förordas nedsänkt. Översiktsplan
för Södra Kirseberg och Östervärn skiljer sig inte i väsentlig
grad från den kommuntäckande översiktsplanen.
I och med att nollalternativet inte innebär stora skillnader med planförslaget kommer miljökonsekvenserna i stort
sätt att vara de samma. Mer relevant är det att jämföra med
ett alternativ med oförändrad markanvändning, Alternativet
får benämningen Oförändrad markanvändning.
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Planförslaget jämförs också med ett alternativ där
Simrishamnsbanan förläggs i markplan. Då förloras möjligheterna till kopplingar över spåren i marknivå, som
bättre förbinder planområdets olika delar med varandra
och med övriga staden. Konsekvenserna av att förlägga
Simrishamnsbanan i markplan eller nedgrävd blir framför
allt olika vad det gäller bullerspridning och möjligheten
att bygga nära spåren. Även risker i samband med den
spårburna traﬁken förändras.
B E T YDA N D E M I L J Ö PÅV E R K A N

Området innehåller på ett ﬂeral platser markföroreningar
kopplade till tidigare verksamheter. Om översiktsplanen
inte genomförs ﬁnns det en risk att markföroreningarna
inte kommer att åtgärdas.
Den ökade biltraﬁken, som en större utbyggnad innebär, kan medföra negativa konsekvenser för luft och öka
bullernivåerna. Luftkvalitén ligger redan i dag nära gränsen för det tillåtna längs de större vägarna i planområdets närhet. Delar av området är redan bullerutsatta från
infartsvägarna till Malmö och från kontinentalbanan som
skär genom området. Alternativet med oförändrad markanvändning skulle kunna ge en mindre risk för försämrad
luftkvalitet och högre buller som förorsakas av transporter, som den nya bebyggelsen i planförslaget ger upphov
till.
Totalt beräknas planområdet bli start eller målpunkt
för ca 12 000 dagliga resor med bil, förutsatt att uppsatta
mål för förändrade resvanor uppnås. En grov prognos
visar hur biltraﬁken kommer att fördelas på de större
gatorna. Av traﬁken inom Järnvägsverkstäderna beräknas
4 000 utgöras av genomfartstraﬁk som nästan samtliga
har start eller målpunkt inom Kirsebergsstaden. Den nya
huvudgatan förväntas hantera 3 000 av dessa. Södra Bultoftavägen beräknas få ett tillskott på knappt 2 000 fordon/dygn jämfört med idag. Tillskottet på Lundavägen,
Hornsgatan och Nobelvägen blir cirka 1 000 fordon/dygn.
Planområdets anslutning till Sallerupsvägen ger Sallerupsvägen ett tillskott österut på cirka 4 000 fordon/
dygn.
Genom medveten planering och byggande kan problem med buller och luftkvalitet minimeras. På särskilt
belastade platser kan traﬁkregleringar och liknande
åtgärdar erfordras för att klara till exempel miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft och riktvärden för buller. Förutsättningar för att klara normerna för luft och buller
bedöms vara bra om hänsyn till detta tas i den efterföljande planeringen, till exempel genom att lokalisera kontor eller andra verksamheter som skydd mot bullerkällorna, säkerställa genomgående lägenheter med en "tyst
sida" mot gården och planera för varierade byggnadshöjder för ökad luftcirkulation.
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KO N S E K V E N S E R

P O S I T I V S A ML A D BE D Ö MNI NG

B U L L ER OC H LU FT K VALI TÉN

Skala 1 : 20 000

0

Sammanfattningsvis är översiktsplanens positiva miljökonsekvenser följande:
• Ett eﬀektivare markutnyttjande när tidigare verksamhetsområden tas i anspråk för ny, tät bebyggelse.
• Blandad stadsbebyggelse i stationsnära läge med
god tillgång till lokal och regional kollektivtraﬁk och
en god infrastruktur för gående och cyklister.
• Bevarande av kulturhistorisk viktig bebyggelse och
miljöer genom detaljplanläggning.
• Skapande av nya rekreativa stråk, kompletterade
med parker, ytor för fritidsaktiviteter, gång- och
cykelstråk.
• Skapande av nya naturmiljöer och kompensation för
negativ påverkade naturvärden.

500 m

Bullerkällor.
Områden med risk för överskridande av MKN luft.

Sammantaget görs bedömningen att genomförandet av
översiktsplanen bidrar till en hållbar utveckling av
Malmö. Stadsutveckling i ett stationsnära läge är i linje
med inriktningen i den kommuntäckande översiktsplanen. Genom förtätning och utnyttjande av de beﬁntliga
markresurserna sparas åkermark utanför den täta staden.
I takt med att planprocessen fortsätter och frågor och
delområden studeras i detalj behöver också förslagens
miljökonsekvenser studeras vidare.

En utbyggnad nära Malmös centrum och Östervärns
station skapar förutsättningar för ett hållbart resande. En
tätare stad ger ﬂer människor kortare avstånd till arbete,
service, kultur och annat. Genom att förbättra gång-, cykel
och kollektivtraﬁkförbindelserna skapas förutsättningar för
mer miljövänligt resande. Bilberoendet kan minskas, hälsoläget förbättras och de negativa eﬀekterna på klimat och
lokal miljö begränsas.
När ytterligare ytor hårdgörs och bebyggs kommer
ytavrinningen att öka. Likaså kommer utsläppen från
reningsverket att öka i och med att antalet anslutna fastigheter blir ﬂer. Dagvatten och avloppsfrågorna ska lösas
så att miljökvalitetsnormer för vatten och gällande miljökvalitetsmål inte åsidosätts. Genomförandet av planen
bedöms inte motverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för ytvatten. Åtgärder för att minska eﬀekterna av
extrema regn behövs, genom fördröjningsytor som minskar belastningen vid lågpunkter.

M I L J Ö K VA L I T E TS M Å L

Miljömål ﬁnns framtagna på nationell, regional och lokal
nivå. Lokalt har Malmö lagt fast höga ambitioner på klimat och energiområdet. Staden ska vara självförsörjt med
förnybar energi 2030 vilket innebär behov av särskilda
insatser för lokal energiproduktion och energieﬀektiva
byggnader.
Totalt ﬁnns sexton miljökvalitetsmål och ett stort
antal delmål. Översiktplanen bedöms i huvudsak medverka till uppfyllandet av de relevanta nationella miljömålen och Malmö stads miljömål.

F Ö R KL A R I NG A R
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KO N S E K V E N S E R

Sociala konsekvenser
Samtliga framförda planeringsriktlinjer har en hälsomässig och social dimension. Införandet av sociala konsekvensbeskrivningar under planeringsarbetet är en av de
åtgärder som Kommissionen för ett socialt hållbart
Malmö lett till. Avsikten är att uppmärksamma faktorer
som inte är de mest uppenbara. Beskrivningen av planförslagets sociala konsekvenser är strukturerad efter planområdets mål (sid 7).
INTEGRER AD OCH SAMMANHÅLLEN STAD

Nya barriärbrytande gång-, cykel- och kollektivtraﬁkförbindelser gör det enklare för ﬂer att röra sig till, från och
inom planområdet. Att kunna ta del av stadens utbud är
en viktig jämlikhetsfråga, oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning. En ökad tillgänglighet gör även att ﬂer
får glädje av såväl beﬁntliga som nya mötesplatser. I ett
socialt hållbart samhälle ska möjligheten för möten mellan människor med olika bakgrund och intressen prioriteras. Social stabilitet bygger på tolerans och tillit. Ett rikt
och varierat utbud av mötesplatser bidrar till liv och
rörelse under olika tider på dygnet, vilket ökar både möjligheterna för möten och trygghet.
När Östervärns station tas i bruk kan den bli en viktig
mötesplats för boende och verksamma i området. Stationen kan skapa förutsättningar för en ökad funktionsblandning, med ﬂer verksamheter och ett ökat serviceutbud, både kring stationen och längs samlande stråk.
Genom att erbjuda ett varierat bostadsbyggande vad gäller hustyper, lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer och
arkitektur, kan människor med olika förutsättningar och
behov ges möjlighet att bosätta sig i planområdet.

53

och dess historia levandegöras. En ökad förståelse för
områdets historia kan skapa en stolthet och engagemanget för områdets fortsatta framväxt.
De gamla industribyggnaderna möjliggör många nya
användningsområden, både temporära och permanenta.
Genom att öppna för temoprära funktioner uppstår en
frihet att pröva nya lösningar som sänker trösklarna för
nya aktörer att bli del av områdets utveckling och identitet.
Genom att tillsammans med de boende utveckla nya
former för stadsodling, som är en populär företeelse i
området i dag, kan samhörigheten, identiteten och engagemanget för området stärkas.
DEN GRÖNA STADSDELEN

Grönområden och gröna stråk uppmuntrar till motion,
lek och rörelse. Genom att skapa mer grönska och förbättra närhet och tillgängligheten till gröningar, parker
och rekreationsområden förbättras således förutsättningarna för god hälsa, rekreation och trivsel. Mer grönska
förbättrar också luftkvalitén.
ROBUST STRUK TUR SOM TÅL OLIK A FR AMTIDSSCENA R I E R

En struktur och utbyggnad som rymmer möjligheter för
olika grad av tillfälliga lösningar och funktioner ger en
ﬂexibilitet och en möjlighet att reagera på svårförutsägbara omvärldsförändringar som kan påverka områdets
utveckling. Den tidsbegränsade användingen kan fungera som en motor för att driva utvecklingen och i ett
tidigt skede synliggöra området, som idag är relativt
okänt hos många Malmöbor. Därigenom uppstår också
möjligheter för delaktighet och påverkan.

L I VS K VA L I T É G E N O M N Ä R H E T

Närhet till både grannkontakter, mötesplatser, servicefunktioner och kvalitativa utemiljöer förenklar livet och är
särskilt viktiga för barn och äldre som är mer beroende av
miljön nära hemmet. Närhet bidrar till att ﬂer vistas i den
oﬀentliga miljön vilket i sin tur bidrar till ökad trygghet
och social uppsikt.
Servicefunktioner och mötesplatser nära kollektivtraﬁknoder samt gång- och cykelstråk gör det enklare och
mer jämlikt att ta sig till exempelvis förskola, grundskola,
arbete, livsmedelsbutik och fritidsaktiviteter. Genom att
uppmuntra till aktiv rörelse ökar förutsättningarna för en
god hälsa. När servicefunktioner lokaliseras nära kollektivtraﬁknoder kan också ﬂer uppmuntras till att välja kollektivtraﬁk före bilen vilket förbättrar luftkvalitén, ökar
traﬁksäkerheten, minskar buller och främjar folkhälsan.

S A ML A D BE D Ö MNI NG

Sammanfattningsvis medför översiktsplanen följande
positiva sociala konsekvenser:
• Nya barriärbrytande kopplingar ökar tillgängligheten till service och möjliggör möten mellan människor med olika bakgrund och intressen.
• Närhet till ett brett utbud av målpunkter förenklar
livet för barn och äldre och bidrar till ökad trygghet
och social uppsikt.
• Serviceutbud vid kollektivtraﬁknoder och tillgång till
parker och gröna stråk ökar folklivet och ger förutsättningar för god folkhälsa.
• Ett varierat bostadsutbud möjliggör för olika boendegrupper att bosätta sig i området.
• Bevarande av den historiska industrikaraktären ökar
möjligheten för en gemensam identitet.

K U LT U R E L L I D E N T I T E T I VA R I E R A N D E M I L J Ö

Genom att bevara och utveckla den kulturhistoriskt
intressanta bebyggelsen och låta nya byggnader inspireras av planområdets intilliggande bebyggelse, både avseende skala och uttryck, kan områdets identitet stärkas

I de delar där ambitionen om att uppnå ett långsiktigt
hållbar stadsutveckling inte fullföljs blir konsekvenserna
det omvända.
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KO N S E K V E N S E R

Ekonomiska konsekvenser
S A M H ÄL L S NYT TA

Att bedöma en översiktsplans ekonomiska konsekvenser
är komplext när olika investeringar och underhållskostnader ställs mot långsiktiga samhällsekonomiska vinster.
Med samhällsnytta avses i detta fall att omvandlingen av
Södra Kirseberg och Östervärn bidrar till en miljömässig,
social och ekonomisk hållbar utveckling av Malmö. Det
vill säga att det skapas trygga boenden och mötesplatser
för alla samhällsgrupper, plats för nya arbetstillfällen och
en stadsbyggnadsstruktur som ger förutsättning att
minska de boendes ekologiska fotavtryck.
Genom att bebygga centralt belägen mark och
minska ett områdes barriärer ökar möjligheterna att
uppnå en rationell användning av enheterna inom förskola, grundskola, omsorg och andra kommunala verksamheter. Nytillskottet av boende och verksamma ger
också möjlighet till bättre användning av redan gjorda
investeringar i form av beﬁntliga parker, gator, VA-nät
och kollektivtraﬁk. Planförslaget medför vidare att jordbruksmark inte behöver tas i anspråk. Det ﬁnns således
fördelar med att bebygga planområdet även om det ur
ett strikt kommunekonomiskt perspektiv är en nackdel
att det knappt ﬁnns någon kommunal mark för ny
bebyggelse.
En hög sysselsättningsnivå är bra ur stadens socioekonomiska perspektiv. Översiktsplanen visar på goda
etableringsmöjligheter för många av näringslivets olika
grenar, tät kontorsbebyggelse i stationsnära miljö och
spännande uppstartsmiljöer i de gamla järnvägsverkstäderna. Ett dynamiskt näringsliv är viktigt för staden och
till förmån för Malmöborna och andra i regionen. En
nyöppnad Östervärns station ger också Malmöborna i
den nordöstra delen av staden tillgång till den regionala
arbetsmarknaden på ett enklare sätt än idag.
IN V E S T ERIN G AR

Att omvandla planområdet till blandad stadsbebyggelse
medför ett kommunalt investeringsbehov. Det är främst
kopplat till behovet av samhällsservice som inom området beräknas till ca 1,5 miljarder kronor. Det inkluderar
två grundskolor (ca 500 miljoner kronor), sex förskolor
(ca 300 miljoner kronor), en sporthall (ca 40 miljoner kronor), en fotbollsplan (ca 8 miljoner kronor) och ca 200
LSS-bostäder (ca 600 miljoner kronor). Behov av ny VAinfrastruktur och andra ledningsdragningar kommer
också att medföra kostnader. Allmänn plats i form av
gator, parker, torg samt de två föreslagna GC-kopplingarna under Kontinentalbanan bedöms bekostas av
exploateringen, men den kommer att innebära framtida
driftkostnader för kommunen. Även beﬁntlig allmänn

plats i närområdet förväntas få ökade driftskostnader i
och med ett större besökstryck och slitage när planområdet exploateras.
Den föreslagna utvecklingen av ett mer miljöanpassat transportsystem kan initialt medföra stora kostnader
för uppbyggnad av infrastruktur och utökad kollektivtraﬁk. Simrishamnsbanan bedöms i Traﬁkverkets Järnvägsplan för Simrishamnsbanan från 2014 kosta 4–5 miljarder
kronor. Kostnaden förväntas bli delat mellan Traﬁkverket,
regionen och de berörda kommunerna. Att i planområdet gräva ner järnvägen i tråg skulle enligt samma utredning ge en kostnadsökning på cirka 500 miljoner kronor,
vilket också inkluderar nya kopplingar över Simrishamnsbanan. Hur denna kostnad ska fördelas är inte klarlagt.
Eftersom Simrishamnsbanan inte ﬁnns upptagen i Traﬁkverkets Nationell plan för transportsystemet 2018–2029
så är kostnaderna inte möjliga att tidsätta. Östervärns
station är tänkt att öppnas för traﬁk med Malmöpendeln
från årsskiftet 2018/2019. I och med det behöver stationen byggas om till en kostad av ca 16 miljoner kronor.
Det ﬁnns också ett framtida behov att att förlänga stationen vilket beräknas kosta ytterligare minst 30 miljoner
kronor. Kostnaderna för stationens ombyggnader betalas
av Malmö stad. I väntan på traﬁkering av Simrishamnsbanan får tillfälliga plankorsningar byggas över spåren vilket förväntas bli bekostat av exploateringen.
F I NA NS I E R I NG

Inom planområdet har kommunen nästan inga möjligheter till inkomster via markförsäljning. Kommunens investeringsbehov kan ﬁnansieras genom gatukostnadsersättningar vid exploatering samt via skattemedel.
Området ingår i Storstadspaketet, vilket är Malmös
del i Sverigeförhandlingen, som syftar till att staten medﬁnansierar olika kollektivtraﬁklösningar om det byggs
tillräckligt många bostäder i kollektivtraﬁkens inﬂuensområden. Om detta uppnås kommer staten att medﬁnansiera en utbyggnad av en busslinje längs Södra Bulltoftavägen av typen MalmöExpressen.
S A ML A D BE D Ö MNI NG

Att skapa ett attraktivt område med ett eﬀektivt markutnyttjande i ett centralt läge ligger i linje med en Malmö
stads långsiktiga planeringsinriktning. Det ger goda förutsättningar till låga driftskostnader för VA-nät, kollektivtraﬁk med mera. Även om utbyggnaden kortsiktigt medför stora kommunekonomiska kostnader och få intäkter
så bedöms planförslaget ge långsiktiga samhällhällsnyttor och därmed ett positivt bidrag till kommunens socioekonomiska utveckling och den miljömässiga hållbarheten. Behovet av privata investeringar kommer också att
behöva ställas mot långsiktiga samhällsnyttor.
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Planprocess och fortsatt arbete
Planprocess
Att ta fram en översiktsplan är en förhållandevis lång process. Kommunstyrelsen
gav i maj 2013 stadsyggnadsnämnden i
uppdrag att påbörja ett arbete med en
översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn. Samrådshandlingar godkändes av
kommunstyrelsen i januari 2015 och samråd pågick från februari till maj 2015. Planförslaget har därefter bearbetats och kompletterats utifrån synpunkter under samrådet. Inkomna yttranden redovisas och
kommenteras i en samrådsredogörelse
som bifogas planförslaget.

Utställningsförslaget godkändes av
kommunstyrelsen xx xxxxxxxx 2018. Efter
utställning kommer förslaget att färdigställas med beaktande av inkomna synpunkter och därefter föreläggas kommunfullmäktige för antagande.
Översiktsplan för Södra Kirseberg och
Östervärn kompletterar och ersätter i
berörda delar den kommuntäckande
översiktsplanen.
Översiktsplanen blickar långt in i
framtiden, vilket innebär att delar av det
som redovisas kan komma att realiseras
först på lång sikt. För att fördjupa kunskapsunderlaget inför kommande detalj-

planearbeten kommer ytterligare utredningar att krävas inom ﬂera områden.
MI L J Ö KO NS E KVE NS BE S KRI V N I N G

Enligt miljöbalken ska en översiktsplan i
princip alltid miljöbedömas. Syftet är att
integrera miljöaspekter i planerna så att
en långsiktigt hållbar utveckling kan uppnås. Miljöbedömningen ska dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning.
Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen ska löpa parallellt med framtagandet av översiktsplanen. Miljökonsekvensbeskrivning till denna plan redovisas i ett separat dokument.
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