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Fritidsnämnden
Yttrande

Fritidsnämnden har blivit ombedd att yttra sig om stadsbyggnadskontorets samrådsförslag
till översiktsplan för del av Kirseberg. Fritidsnämnden har tagit del av remissen och avser
härmed att yttra sig kring denna.
Ett rikt utbud av varierande fritidsaktiviteter är starkt bidragande till ett stadsområdes
attraktivitet. Därför är fortsatta satsningar på såväl fritidsanläggningar som
rekreationsområden viktiga. Fritidsnämnden finner det väsentligt att det i alla
nybyggnadsområden planeras in nya idrottsytor både de som är mer ytkrävande som
fotbollsplaner men även mindre ytkrävande så som sporthallar.
En ökad befolkning som nämns i översiktsplanen innebär behov av nya mötesplatser samt
nya idrotts- och fritidsanläggningar. Enligt planförslaget ska två nya grundskolor byggas på
området, med ca 525 elever vardera. Fritidsnämnden anser att en sporthall och en
gymnastiksal bör anläggas i anknytning till skolorna för att på så vis kunna samutnyttjas på
ett effektivt sätt.
En ny fullskalig fotbollsplan, som enligt planförslaget ska anläggas i den östra delen av
planområdet, är enligt fritidsnämnden ett positivt tillskott i området. För att tillmötesgå
föreningslivet och allmänhetens behov vill fritidsnämnden framföra önskemål om att
denna förläggs med konstgräs. I samband med eventuell bebyggelse i området är det viktigt
att notera att en fotbollsplan kan innebära buller och belysning t.o.m. kl. 22.00, vilket kan
medföra olägenheter för intilliggande bostäder. En ny fullskalig konstgräsplan med
placering enligt planförslaget skulle dessutom aktualisera frågan kring en eventuell
avveckling av nuvarande grusplan på Bulltofta Idrottsplats till förmån för andra behov.
Fritidsnämnden vill poängtera betydelsen av tillgänglighet till fritidsaktiviteter och
grönområden för folkhälsan. I detta sammanhang anser fritidsnämnden att planförslaget
innebär många fördelar. Enligt fritidsnämndens resursfördelningsanalys 2014-10-24 nyttjas
fritidsnämndens resurser främst lokalt. Kirseberg kännetecknas av låg grad av mobilitet.
Byggs det en anläggning i Kirseberg så talar mycket för att den då även kommer att nyttjas
av boende i Kirseberg. En ökning enligt planförslaget på minst 4 200 nya bostäder i
området ställer därför krav på en ökad tillgång till närliggande anläggningar och lokaler som
främjar kultur- och fritidsaktiviteter. Med hänsyn till Kirsebergsbornas bristande mobilitet
och ovilja till att nyttja fritidsnämndens resurser i andra delar av Malmö, ser fritidsnämnden
mycket positivt på planförslagets nya stråk, gång- och cykelkopplingar som kan möjliggöra
en högre mobilitet i samband med fritidsutövning. Den planerade gång- och
cykelkopplingen österut, som ska främja rörlighet mellan Johanneslust och Kirseberg,
skulle samtidigt göra Kirsebergs sporthall och idrottsplats mer tillgänglig för invånarna i
planområdet.
Fritidsnämnden är positiv till planförslagets genomgående prioritering av fotgängare och
cyklister. Inte minst anser fritidsnämnden att utbyggnad av gång- och cykelförbindelser
som binder ihop planområdets delområden samt övriga staden, bidrar till att göra
mötesplatser mer tillgängliga. Tillgängligheten minskar dessutom Malmös barn och ungas
beroende av föräldrar, anhöriga eller tillgång till bil för att ta sig till fritidsaktiviteter eller
evenemang. Detta hör tätt samman med fritidsnämndens ambition att driva jämlika
verksamheter, där socioekonomiska förutsättningar inte ska hindra malmöbor från att ha
en meningsfull fritid.
Fritidsnämnden har under en längre tid strävat efter att möjliggöra för spontana fysiska
aktiviteter. I detta sammanhang är det positivt att det i planförslaget nämns att utrymme
ska skapas för ett antal olika spontana fysiska aktiviteter.
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Under rubriken Kultur- och fritidsaktiviteter beskrivs hur ”Byggnader och ytor som står
tomma i väntan på utveckling har potential att fyllas med aktiviteter, även om
användningen inte är permanent” (s. 28). Fritidsnämnden vill i detta sammanhang framföra
vikten av att möjlighet till fysisk aktivitet och kultur inte begränsas till att utgöra ”tillfälliga
användningar av såväl mark som lokaler” (s.29). Kreativt utnyttjande av ytor och
samutnyttjande med andra funktioner är nödvändigt med tanke på konkurrens om mark i
staden, men nya lösningar får inte inskränka på möjligheterna till att bedriva kultur- och
fritidsaktiviteter med god kvalitet. Fritidsnämnden vill också trycka på vikten av trygghet
och säkerhet kring fritidsanläggningarna och rekreationsområden.
Slutligen anser fritidsnämnden att det lokala föreningslivet kan axla en viktig roll i att öka
deltagandet i förändringsprocessen, och att dialogen med föreningslivet därför är
signifikant både under översiktsplaneprocessen och under genomförandet.

Förskolenämnden
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerad fördjupning av översiktsplan för samråd.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för del av Kirseberg är att skapa förutsättningar
för en hållbar och attraktiv stadsdel i centralt läge med goda gång-, cykel- och
kollektivtrafikförbindelser. Vidare är målet att bättre integrera alla delar av planområdet
med den övriga staden genom fortsatt förtätning och med Östervärn station som en nyckel
för denna utveckling.
För att underlätta och förenkla människors vardagsrörelser föreslås barriärbrytande infrastruktursatsningar med visionen om ett stort flöde av människor som ger förutsättningar
för ett rikt stadsliv. När området är fullt utbyggt är stadsbyggnadskontorets bedömning att
det kan rymma ca 4 200 nya bostäder.
Sammantaget ställer sig förskolenämnden positivt till förslaget och välkomnar
infrastrukturåtgärder som bättre förtätar och sammanlänkar staden. Förskolenämnden ser
positivt på att samrådsförslaget betonar att utbyggnaden av förskoleplatser inom
planområdet ska ske i takt med bostadsbyggandet eller före bostadsbyggandet, för att
utbyggnaden av samhällsservice därmed inte ska komma i otakt med ökning av behoven.
Det är också positivt att utbyggnaden av förskoleplatser inom planområdet ska kunna ske
med viss överkapacitet för att även fungera som avlastning för intilliggande områden.
Förskolenämnden vill dock betona vikten av att det som framhålls rörande större och
solitära enheter särskilt beaktas och tas med i det fortsatta planeringsarbetet.
Yttrande

Inledande synpunkter
Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerat fördjupning av översiktsplan för samråd.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för del av Kirseberg är att skapa förutsättningar
för en hållbar och attraktiv stadsdel i centralt läge med goda gång- cykel- och
kollektivtrafikförbindelser. Vidare är målet att bättre integrera alla delar av planområdet
med den övriga staden genom fortsatt förtätning och med Östervärn station som en nyckel
för denna utveckling.
För att underlätta och förenkla människors vardagsrörelser föreslås barriärbrytande infrastruktursatsningar med visionen om ett stort flöde av människor som ger förutsättningar
för ett rikt stadsliv.
Förskoleskolenämnden ställer sig positiv till förslagna infrastrukturåtgärder som kan bryta
mentala och fysiska barriärer i staden och således underlätta rörligheten mellan
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planområdet och centrala delar av staden. I samrådsförslaget beskrivs ett behov av fler
bostäder och bättre blandning av upplåtelseformer och hustyper som stimulerar inflyttning
till området, men också möjliggör att fler ska ha möjlighet att stanna kvar när
bostadsbehoven förändras. Förskolenämnden ställer sig bakom dessa beskrivningar.
Planområdet förväntas inrymma ca 4 200 nya bostäder när området är fullt utbyggt. I
underlaget beskrivs att utbyggnaden av samhällsservice måste ske parallellt med det behov
som genereras av inflyttningen. Nuvarande schabloniserade beräkningar indikerar ett
tillkommande behov om ca 850 förskoleplatser.
Samhällsservice
På sidan 20 och 21 anges planeringsriktlinjer för utbyggnaden av samhällsservice inom
planområdet.
Förskolenämnden delar samrådsunderlagets uppfattning om vikten av att samhällsservicens
utbyggnad, och framförallt att utbyggnaden av för- och grundskoleplatser, löper parallellt
med eller före bostadsbyggandet. Vidare är det positivt att samrådsunderlaget anger att
utbyggnaden av antalet platser inom förskolan bör kunna ligga i överkant för att på så sätt
avlasta behovet av platser i Malmö centrum.
Det är också positivt att planen tydligt anger att utbudet av samhällsservice är en viktig
faktor för områdets attraktionskraft, samt att planen anger att om fler bostäder byggs än
planerat så ska det också påverka tillgången på förskoleplatser på motsvarande sätt.
Förskolenämnden förstår att brist på mark har en betydande påverkan på stadsplaneringen
och att yteffektiva och integrerade lösningar således eftersöks. Förskolenämnden anser
dock att integrerade lösningar inte ska prioriteras och vara huvudregel, men har förståelse
för att de i vissa fall inte kan undvikas. Förskolenämnden vill särskilt betona att
planeringsriktlinjen om integrerade lösningar och innovativa lösningar inte får påverka
kvaliteten i de förskolor som byggs.
Förskolenämnden ställer sig därför avvisande till riktlinjen om att så långt som möjligt
undvika solitära förskolebyggnader. Förskolenämnden lyfter i olika sammanhang fördelar
med solitära lösningar och att solitära lösningar mycket väl kan ligga i linje med en tät stad,
men att det förutsätter medverkan från förskoleförvaltningen i tidigare skeden av
planeringsprocessen. Genom att bygga större enheter ökar också förutsättningarna att
bygga solitära enheter, motiven för större enheter utvecklas längre fram i yttrandet.
Däremot delar förskolenämnden riktlinjen om att undvika enplansbyggnader i
utbyggnadsområden med tät karaktär.
I samrådsunderlaget uppges inriktningen vara att grundskolor skall gestaltas så att de lyfts
fram som centrala funktioner och smälter samman med övrig bebyggelse.
Förskolenämnden vill framhålla att även förskolornas gestaltning är av stor betydelse.
Förskolenämnden vill dock framhålla att lokalernas funktionalitet är prioriterad framför
exceptionella eller områdesbetingade gestaltningsambitioner. Finansieringen av särskilda
gestaltningskrav bör inte enbart belasta förskoleverksamheten.
På sidan 21 i samrådsunderlaget illustreras i bild möjliga placeringar av 11 förskolor, och
det anges att respektive förskola har 4 avdelningar. Förskolenämnden anser det felaktigt att
ange behovet av utbyggnad i förskolor med 4 avdelningar, vilket innebär ca 80 barn per
förskola.
Förskolenämnden måste betona att förskoleverksamhet idag med fördel bedrivs i större enheter. Med en större enhet avses en förskola om mellan 150 och 200 platser. Detta innebär
att mark om upp mot ca 6000 kvm måste avsättas för förskolor. Det finns flera motiv och
orsaker till detta, som på olika sätt är kopplade till förutsättningarna att bedriva en kvalitativ
verksamhet. En större enhet har en större personalstyrka, vilket skapar mindre sårbarhet i
verksamheten vid exempelvis sjukfrånvaro eller vid aktiviteter som kompetensutveckling
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etc. En större personalstyrka skapar också förutsättningar för en mera bred och fördjupad
kompetens i personalgruppen, vilket på olika sätt bidrar till verksamhetens kvalitet. Det
gäller möjligheter till gruppering av barn i mindre grupper i den dagliga verksamheten i
exempelvis förhållande till behov, ålder och intresse, och för att bidra till en trygg och
omsorgsfull miljö. Det måste framhållas att förskoleverksamheten sedan flera år är en egen
skolform som regleras i Skollagen, och att läroplanen idag ställer än högre krav på den
pedagogiska verksamheten, vilket i sin tur medför högre och särskilda krav på ytor och
utformning av lokaler.
Det finns också flera praktiska och på olika sätt ekonomiska fördelar med större enheter.
Det gäller exempelvis kommunens åtaganden om öppethållande, som innebär öppning och
stängning från tidig morgon till sen kväll – åtagande som är komplicerade att hantera inom
en mindre enhet och därmed kan innebära försämrad servicegrad till många föräldrar. Måltidshanteringen kan också ske med större kvalitet och variation i en större enhet genom att
förutsättningarna för tillagning ökar. De ekonomiska fördelarna är sammantaget kopplade
till lägre kostnader per barn för bl.a. personal, livsmedel och lokaler. Det bör framhållas att
investeringskostnaden för att bygga en större förskola för ca 160 barn, är lägre per barn,
jämfört med att bygga två förskolor för ca 80 barn. I både det korta och långa perspektivet
har dessa faktorer påtagliga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Förskolornas
lokalmässiga dimensionering måste därför främst vara en fråga för förskolenämnden.
Ur miljöhänsyn finns också fördelar med stora enheter genom att det genererar färre transporter jämfört med att fördela transporter på flera mindre enheter.
Ovan inriktning om storlek och dimensioner av förskolor behöver ha tydligt genomslag i
den fysiska planeringen av staden. Förskolenämnden är medveten om att kompromisser
rörande dimensioneringen i vissa fall kan bli nödvändig för att möjligöra en lokalisering,
men kompromisser får inte bli huvudregel. Det bör också framhållas att uteytan i ett
område per automatik inte behöver öka om större förskolor byggs, däremot genererar det
ökade samordningsmöjligheter, med exempelvis parker och grönområden.
Förskolenämnden ser gärna lokaliseringar i område nära parker och grönska, samt med
goda trafiklösningar, framförallt när det gäller gång- och cykeltrafik och
kollektivtrafikförsörjning.
Förskolenämnden ställer sig positiv till att fortsatt planläggning föregås av
markundersökningar för att fastställa markföroreningar och behov av åtgärder. I
samrådsförslaget konstateras att planområdet innehåller kända markföroreningar på ett
flertal platser kopplat till tidigare verksamheter och förskolenämnden vill därför betona
vikten av att förskoleförvaltningens byggherre i tidigt skede anvisas byggklara tomter fria
från markföroreningar som ett led i en effektivare utbyggnad av samhällsservicen.
Avslutande sammanfattning
Sammantaget ställer sig förskolenämnden positivt till förslaget och välkomnar
infrastrukturåtgärder som bättre förtätar och sammanlänkar staden. Förskolenämnden ser
positivt på att samrådsförslaget betonar att utbyggnaden av förskoleplatser inom
planområdet ska ske i takt med bostadsbyggandet eller före bostadsbyggandet, för att
utbyggnaden av samhällsservice därmed inte ska komma i otakt med ökning av behoven.
Det är också positivt att utbyggnaden av förskoleplatser inom planområdet ska kunna ske
med viss överkapacitet för att även fungera som avlastning för intilliggande områden.
Förskolenämnden vill dock betona vikten av att det som framhålls rörande större och
solitära enheter särskilt beaktas och tas med i det fortsatta planeringsarbetet.
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Grundskolenämnden
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerad fördjupning av översiktsplan för samråd.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för del av Kirseberg är att skapa förutsättningar
för en hållbar och attraktiv stadsdel i centralt läge med goda gång-, cykel- och
kollektivtrafikförbindelser. Vidare är målet att bättre integrera alla delar av planområdet
med den övriga staden genom fortsatt förtätning och med Östervärns station som en
nyckel för denna utveckling.
För att underlätta och förenkla människors vardagsrörelser föreslås barriärbrytande infrastruktursatsningar med visionen om ett stort flöde av människor som ger förutsättningar
för ett rikt stadsliv. När området är fullt utbyggt är stadsbyggnadskontorets bedömning att
det kan rymma cirka 4 200 nya bostäder.
Sammantaget ställer sig grundskolenämnden positivt till förslaget och välkomnar
infrastrukturåtgärder som bättre förtätar och sammanlänkar staden. Tillgången till
skolplatser i planområdet är idag relativt god men grundskolenämnden instämmer i att när
området är fullt utbyggt kan det förväntas resultera i ett större skolplatsbehov på längre
sikt.
Yttrande

Grundskolenämnden har tagit del av samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för del av
Kirseberg. Grundskolenämnden ställer sig positiv till föreslagna infrastrukturåtgärder som
kan bryta mentala och fysiska barriärer i staden och således underlätta rörligheten mellan
planområdet och centrala delar av staden. I samrådsförslaget beskrivs ett behov av fler bostäder och bättre blandning av upplåtelseformer och hustyper som stimulerar inflyttning till
området men också möjliggör att fler ska ha möjlighet att stanna kvar när bostadsbehoven
förändras. Planområdet förväntas inrymma c:a 4 200 nya bostäder när området är fullt
utbyggt varför en utbyggnad av samhällsservice måste ske i paritet med det behov som
genereras av inflyttningen. Nuvarande schabloniserade beräkningar indikerar ett
tillkommande behov om c:a 1050 grundskoleplatser. Grundskolenämnden vill betona att
utbyggnaden av skolplatser skall ske i paritet med det av grundskoleförvaltningen bedömda
behovet och inte primärt löpa parallellt med bostadsbyggandet. Grundskoleförvaltningen
har att ta ställning till om förtätning i befintligt bestånd eller om- och tillbyggnationer kan
täcka in det tillkommande behovet innan planeringen går vidare med andra mer kostsamma
och långsiktiga åtgärder.
Grundskolenämnden vill dock framhålla att tillgången på mark för framtida
grundskoleetableringar måste säkras inom planområdet som en väsentlig del av områdets
attraktionskraft. Tillgången på mark säkrar ett handlingsutrymme långsiktigt för att undvika
kapacitetsbrist i utbyggnadsområden.
Grundskolenämnden förstår att brist på mark har en betydande konsekvens på stadsplaneringen och att yteffektiva och integrerade lösningar således skall eftersökas. Grundskolenämnden vill dock framhålla att sådana lösningar inte får medföra en ökad investeringsoch driftkostnad samt att goda förutsättningar för att bedriva kärnverksamheten måste få ta
en central plats i planeringen. Vidare är grundskolenämnden angelägen om att man i
diskussioner kring samutnyttjande av grundskolors gårdar och lokaler, när skolverksamhet
inte pågår, villkorar samnyttjandet med att det är realiserarbart ur ett barn- och
säkerhetsperspektiv.
I föreliggande förslag uppges inriktningen vara att grundskolor skall gestaltas så att de lyfts
fram som centrala funktioner och smälter samman med övrig bebyggelse.
Grundskolenämnden vill framhålla att lokalernas funktionalitet är prioriterade framför
8

exceptionella eller områdesbetingade gestaltningsambitioner. Grundskolenämnden har
inget att invända mot gestaltningskraven om de kan uppfyllas inom normal
produktionskostnad.
Placeringen för två skolor i planområdet illustreras i bild på s. 21, de ligger inte långt ifrån
varandra och är koncentrerade till östra delarna av planområdet. Grundskolenämnden vill
framhålla att det kan finnas en vinst i att överväga en placering av de båda skolorna nära
parker och grönska samt med god kollektivtrafikförsörjning som kan ge förutsättningar för
förtätning, ökad rörlighet och ökad elevblandning.
Beträffande risker, säkerhet och markföreningar ställer sig grundskolenämnden positiv till
att fortsatt planläggning föregås av markundersökningar för att fastställa markföroreningar
och behov av åtgärder. I samrådsförslaget konstateras att planområdet innehåller kända
markföroreningar på ett flertal platser kopplat till tidigare verksamheter och
grundskolenämnden vill därför betona vikten av att grundskoleförvaltningens byggherre i
tidigt skede anvisas byggklara tomter fria från markföroreningar som ett led i en effektivare
utbyggnad av samhällsservicen.
Sammantaget ställer sig grundskolenämnden positivt till förslaget och välkomnar
infrastrukturåtgärder som bättre förtätar och sammanlänkar staden. Tillgången till
skolplatser i planområdet är idag relativt god men grundskolenämnden instämmer i att när
området är fullt utbyggt kan det förväntas resultera i ett större skolplatsbehov på längre
sikt.

Kulturnämnden
Sammanfattning

De kulturella, sociala och ekologiska aspekterna på hållbar utveckling får omfattande
utrymme i samrådsförslaget. Samutnyttjande och flexibelt användande av både mark och
lokaler genomsyrar flera avsnitt, inte minst planerna för kultur- och fritidsaktiviteter.
Däremot saknas hänsyn till Kirsebergs befintliga kulturinstitutioner inom planområdets
närområden. Ett sådant förfarande riskerar att leda till att de nya byggnationerna skapar en
ny stadsdel istället för att inkluderas i Kirsebergs samhörighet och kulturella identitet.
Kirsebergs byggnaders kulturhistoriska värden uppmärksammas i samrådsförslaget, där
man även ger förslag på användningsområden. Byggnadernas skick och
energianpassningsbehov behandlas dock inte, vilket kan få effekter på hyreskostnaderna
och därmed även tilltänkta hyresgästskategorier.
Yttrande

I yttrandet som följer presenteras inledningsvis Kulturnämndens generella synpunkter,
därefter följer yttrandets struktur de rubriker och underrubriker som återfinns i
Översiktsplan för del av Kirseberg – fördjupning av översiktsplan för Malmö, hädanefter kallad
”samrådsförslaget”.
Kulturnämnden ser positivt på samrådsförslagets innovativa och framåtsträvande anda.
Nämnden värdesätter det friska förhållandesättet till ekologisk, social, och i något
begränsad del även ekonomisk, hållbarhet som genomsyrar samrådsförslaget. Samtidigt tar
planen stor hänsyn till de kulturhistoriska värdena i området.
Begreppet mötesplatser förekommer i flera avsnitt i samrådsförslaget, liksom begreppet
samutnyttjande och flexibelt användande. Kulturnämnden ser möjligheter för kreativa näringar och kultur att platsa inom dessa begrepp och därmed få en betydande roll i
Kirsebergs stadsutveckling. Större tydlighet och uttalade strategier om hur konst och kultur
kan integreras i stadsrummet saknas dock i samrådsförslaget.
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Planområdets värden och mål
I avsnittet beskrivs områdets sociala värden och kulturella identitet. Invånarnas
engagemang och den kvarterskänsla som kännetecknar Kirseberg är värden som är viktiga
att ha i åtanke för planområdets utveckling. Kulturnämnden anser att hänsyn framförallt
bör tas till gemenskapen med de delar av Kirseberg som ligger utanför samrådsförslagets
planområde. I dessa delar finns samhällsservice och andra funktioner som kan utvecklas
och därmed förstärka Kirsebergs sammanhållning snarare än att utveckla ett nytt parallellt
grannskap.
I planområdet finns kapacitet för c:a 4 200 nya bostäder och ungefär lika många
arbetsplatser. En utökning av samhällsservice är därmed ofrånkomlig. Kulturnämnden
anser, i den mån som är möjligt, att de nya samhällsfunktionerna bör komplettera befintliga
hellre än att konkurrera ut dem. Detta gäller särskilt kulturinstitutioner av olika slag.
Planeringsriktlinjer
Arkitektur och stadsmiljö
På sidan 19 belyser den femte punkten att ”särskild hänsyn ska tas till befintliga kulturhistoriska
värden i samband med framtida detaljplanering och bygglovsbeslut”. Kulturhistoriska inslag, som
traverser, ledningsstolpar och järnvägsspår, ska förvaltas och utvecklas för områdets
karaktär. Kulturnämnden anser att de även bör användas och integreras i stadsrummet,
antingen tillsammans med bebyggelse eller att de lyfts fram med hjälp av offentlig
utsmyckning.
Sista punkten på samma sida beskriver att ”olika former för samutnyttjande av ytor och byggnader
ska prioriteras och utvecklas”. Vidare beskrivs möjligheterna att finna innovativa lösningar och
synergieffekter vid samutnyttjande, något som även Kulturnämnden arbetar för att främja.
Kulturnämnden föreslår samarbete med kulturella och kreativa näringar för utveckling av
planerat lokalsamutnyttjande. Genom det utbyte som kulturella och kreativa näringar kan
skapa stärks den sociala hållbarheten ytterligare i området.
Plats för näringsliv och handel
Det framtida stationsnära området, med goda förbindelser till Lund och nordvästra Skåne,
skapar en stor attraktionskraft för näringslivsetablering. Enligt samrådsförslaget bedöms
området attrahera kunskapsintensiva tjänsteföretag som söker kontor i karakteristiska
byggnader med centralt läge.
Järnvägsverkstädernas gamla verkstadslokaler beskrivs som flexibla lokaler med stor
byggnadsvolym ”som kan inrymma kreativa företag men även vara en plats för evenemang,
sport och kulturfunktioner”. Kulturnämnden ser positivt på denna riktlinje med
förhoppningen att beskrivningen även kommer att ingå i en framtida detaljplan.
Kultur- och fritidsaktiviteter
I samrådsförslaget får kultur- och fritidsaktiviteter ett eget avsnitt som är relativt
omfattande. I avsnittet behandlas flera aspekter, såsom;
• Jämställda aktivitetsytor som riktar sig till bredare målgrupper
• Områdets kapacitet för billiga lokaler som kan nyttjas av det lokala kulturlivet
• Behovet av ett kulturcenter som riktar sig till hela Malmö
• Stadsodlingars potential att skapa gemenskap och god hälsa
• Utrymmen för tillfälliga verksamheter i väntan på utveckling, m.fl.
Avsnittet har en god bredd och det finns tydliga kopplingar till Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Jämställdhetsperspektivet lyfts också i frågan om aktivitetsytor, där Rosens Röda
Matta i Rosengård tas upp som en ledande exempel.
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Här lyfts visionen om samutnyttjande av mark och lokaler för effektiviserad
markanvändning återigen fram. Kulturnämnden anser dock att den tredje punkten på sidan
29, som gäller samutnyttjande och flexibilitet, bör delas i två punkter. Detta för att
förtydliga att samutnyttjande inte bara är tillämpligt för fysiska aktiviteter. En ny rad
föreslås således innan ”Då fysiska aktiviteter ska…”.
Förvånansvärt nämns Kirsebergs kulturhus ingenstans i samrådsförslaget. Kulturhuset är
beläget tätt inpå samrådsförslagets planområde och inrymmer bibliotek, föreningslokaler,
medborgarkontor och fritidslokaler för alla åldrar. Planer pågår för ombyggnad av
kulturhuset, som är från 60-talet, då man önskar att skapa bättre förutsättningar för möten
och större flexibilitet. För att undvika glapp i verksamheterna bör evakueringslokaler
ordnas. Evakueringslokalerna kan förslagsvis resultera i ett nytt kulturcenter inom
samrådsförslagets planområde. Inriktningar för respektive kulturcenter/kulturhus bör
fastställas inför färdigställande av byggnaderna så att de kompletterar varandra och skapar
utbyte inom stadsdelen.
Planområdet kommer att utvecklas i flera etapper under en längre tidsperiod. I väntan på
omvandling av området stipulerar samrådsförslaget att tillfällig användning av mark och
lokaler för t.ex. kultur ska tillåtas. Tillfälliga lokaler eller ytor skapar liv i stadsdelen och
ökar områdets attraktionskraft samtidigt som ekonomisk och social hållbarhet stärks.
Kulturnämnden anser att dialog mellan det fria kulturlivet, Malmö stad, Trafikverket, och
privata fastighetsägare bör inledas för att sammanställa behov och presentera lokal- eller
markmöjligheter.
Hållbar avfallshantering
Inom planområdet planeras en kvartersnära återvinningscentral, vars målgrupp främst är
boende i närområdet som tar sig dit till fots eller med cykel. Anläggningen är mindre
ytkrävande än en konventionell återvinningscentral och används för avfallshantering samt
prylbyte/återbruk. Kulturnämnden rekommenderar att återvinningscentralen förläggs i
närhet till den framtida kulturcentralen, eftersom dessa verksamheter kan dra nytta av
varandra. Exempelvis kan workshops och seminarier kring återbruk med fördel arrangeras i
kulturcentralen, vilket skapar positiva synergieffekter för båda parter.
Resurseffektivt byggande och lokalt producerad förnybar energi
Avsnittet tar upp vikten av att planera för energieffektiva nybyggen, men även vikten av att
äldre byggnader rustas upp och energieffektiviseras. I samband med detta är det av stor vikt
att byggnadernas kulturhistoriska värden och karaktär inte går förlorade. De något ”råare”
lokalerna med stark tidstypisk karaktär är eftertraktade, framförallt av kreativa näringar och
kulturaktörer.
Malmö stad har, tillsammans med bl.a. riksantikvarieämbetet, deltagit i ett EU- projekt vid
namn Co2olbricks, där ramar för att minska miljöpåverkan och energianvändningen i
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse tagits fram. Kulturnämnden förordar att dessa
riktlinjer, tillsammans med de andra fastställda miljöprogrammen, följs i den fortsatta
utvecklingen med planområdets befintliga byggnader.
Genomförande
Samrådets genomförandeplan är väl genomtänkt och har en bredd som inkluderar
medborgare såväl som fastighetsägare. Riktlinjer om utbyggnadsordning kan bli svåra att
styra i och med att kommunens markinnehav är begränsat, en viss flexibilitet bör därför
antas gällande ordning och takt av utbyggnad.
Östervärns stations återöppnande beräknas till 2015-2016 då persontrafik återinförs på
kontinentalbanan. Mindre ombyggnader av stationen kommer att ske. Kulturnämnden
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förespråkar att den offentliga konsten involveras i utformningen av stationen, i likhet med
projektet citytunneln och i enlighet med 1,5-procentsregeln.
Kulturnämnden ser gärna, såsom nämns på sidan 44, att Malmö Museers kulturarvsenhet
även fortsättningsvis deltar i samarbetet kring frågor om områdets kulturhistoriska värde.

Miljönämnden
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har översänt föreliggande förslag till fördjupad översiktsplan till
bland annat miljönämnden för samråd. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att
den ska bidra till att Kirsebergsstaden växer ihop med Malmö centrum. Miljönämnden är
över lag positiv till det samrådsförslag som skickats på remiss, men önskar att vissa delar
utvecklas ytterligare.
Yttrande

Miljönämnden vill framföra följande synpunkter som bör beaktas i det fortsatta
planarbetet.
Den fördjupade översiktplanen syftar till att läka ihop Malmö. Östervärns station, som är
belägen centralt i planområdet spelar en viktig roll i sammanlänkningen. Miljönämnden
anser att den fördjupade översiksplanen behandlar frågan om sammanlänkning på ett gott
sätt. De gränser som idag utgör barriärer, och potentiella barriärer för att området ska läka
samman med resten av staden är väl genomarbetade. Simrishamnsbanan tillsammans med
Kontinentalbanan är de för området mest påtagliga barriärerna. Arbetet med att öppna upp
dessa barriärer på olika vis bidrar till att planområdet får ett ganska extrovert uttryck.
Planområdet är ett väldigt heterogent område med många olika karaktärer och
förutsättningar. Den blandning som området innehåller och som presenteras på sidan 1415 i visionära bilder tydliggör och förenklar förståelsen för områdets utveckling.
Den fördjupade översiktsplanen innehåller en rad olika planeringsriktlinjer, samma som
ingår i den kommuntäckande översiktsplanen men här utifrån planområdets speciella
förutsättningar. Däribland bevarandet av kulturhistoriska områden, som till exempel
Lundavägens koloniområde.
I planeringsriktlinjerna om bostadsbyggande anser miljönämnden, precis som presenteras i
kapitlet, att den tätaste och mest funktionsblandade bebyggelsen ska finnas vid Östervärns
station, precis väster om Kontinentalbanan samt vid det nord-sydliga stråket som skär
genom järnvägsverkstäderna. Vad som vore önskvärt att tillägga i detta kapitel är att delade
funktioner ska finnas i området för att bidra till allsidighet som presenteras samt att
området ska vara anpassat efter de klimatomställningar som krävs. Det bör därför även
nämnas att området ska vara anpassat för de klimatförändringar som förväntas öka.
Eftersom Anna Linds plats och Hyllies stationstorg används som förebild i förslaget vill vi
betona att Östervärns stationsområde ska vara präglat av gröna ytor och anpassat för
effektiv dagvattenhantering.
Dokumentets andra planeringsriktlinjer, arkitektur och stadsmiljö innehåller många goda
aspekter. Att skapa huvudstråk med diverse funktioner anser miljönämnden som viktigt,
för att undvika att området blir utspritt i sin karaktär. Det är även positivt att en flexibilitet
ska finnas i utvecklingen av området och att temporära aktiviteter/funktioner kan finnas då
områdets uppbyggnad troligtvis kommer ta många år. Till detta hör även att ytor ska i så
stor mån som möjligt samutnyttjas vilket också framgår i kapitlet.
I planeringsriktlinjerna om samhällsservice och plats för näringsliv och handel har
miljönämnden inga synpunkter.
12

I det femte kapitlet som behandlar planeringsriktlinjer för grön stad anser miljönämnden
att kapitlet är relativt ambitiöst och att det finns stort intresse för de gröna kvaliteterna och
naturvärdena. Mycket positivt att man har ambitionen att knyta ihop och förstärka de gröna
miljöerna. Också bra och viktigt att se befintlig grönska som en resurs. Miljönämnden vill
gärna föreslå att en kartläggning görs av vilka ekosystemtjänster som levereras i dagsläget
och vilka tjänster man tänker sig kan bli aktuella om planerna realiseras. Målsättningen bör
då vara att ekosystemtjänsternas totala omfattning inte minskar.
Miljönämnden vill gärna påpeka att för att översiktsplanens målsättning om en tät och grön
stad ska kunna realiseras måste detta genomsyra varje enskild detaljplan, vilket behandlas
rättvist i planeringsriktlinjerna för grön stad.
I kapitlet om Naturmiljöer är en av planeringsriktlinjerna att ”Vid ingrepp i ekologiskt
känsliga miljöer ska balanseringsprincipen användas i planeringsprocessen”. Här kan man
undra var gränsen för ekologiskt känsligt område dras. Istället skulle man kunna formulera
det som att: Vid ingrepp i områden där ekosystemtjänster levereras ska
balanseringsprincipen användas i planeringsprocessen”.
I kapitlet bör det även tilläggas att andelen gröna tak ska vara hög. Dessa fördröjer
dagvattnet, bidrar till en ökad biologisk mångfald och sänker temperaturen lokalt. Förslaget
om ett öppet dagvattensystem anser miljönämnden positivt. Precis som beskrivs, är
planområdet beläget en bit ifrån kanalerna och havet. De positiva effekterna av ett öppet
dagvattensystem är dels de visuella och dels den resiliens systemet bidrar till mot
översvämningar vid kraftigare skyfall.
Kapitlet om planeringsriktlinjer för kultur- och fritidsaktiviteter är genomarbetat och
miljönämnden välkomnar att jämställdhetsaspekten har beaktats. Även insatser kring odling
är positivt.
Som framgick i inledningen av tjänsteskrivelsen så vill miljönämnden framföra att frågorna
om kopplingar och barriärer i planområdet är välarbetat, vilket framgår i
planeringsriktlinjerna om trafikkopplingar och prioritering mellan olika trafikslag. Det är
viktigt att utveckla de kopplingar som finns om området ska bidra till ett läkande mellan
Kirsebergsstaden och centrala Malmö.
Dock är det i detta stycke väldigt mycket fokus på Östervärns station. Miljönämnden vill
därför att cykelns roll tydliggörs och utvecklas i detta kapitel. Området är perfekt placerat
för att med lätthet kunna nå stadskärnan med cykel, men även för att kunna cykelpendla
till Arlöv, Burlöv, Lomma och Lund.
Att samla parkeringen i området i så hög utsträckning som möjligt i parkeringshus är
positivt. Detta sparar värdefull mark som kan bidra i högre utsträckning till ett attraktivt
stadsrum. Vad som dock bör tilläggas enligt miljönämnden är frågor om Mobility
Management för att skapa intresse och kunskap om att använda sig av transportmedel som
gynnar stadsmiljön och klimatet.
I kapitlet om planeringsriktlinjer om lokal och regional kollektivtrafik ställer sig
miljönämnden frågande om tidsplanen för den ringlinje som planeras fortfarande hålls? Ett
förverkligande 2015/2016 är en god ambition och ett förverkligande är ytterst relevant för
planområdets utveckling.
I det elfte kapitlet om hållbar avfallshantering menar miljönämnden, precis som framgår i
kapitlet, att avfallshanteringen ska ske nära bostaden för att få bästa kvalité. Vad som dock
inte nämns i kapitlet som miljönämnden vill tillägga är att det är viktigt att även i bostaden
förbereda plats för olika avfallsfraktioner. Det ska vara lätt att göra rätt.
Resurseffektivt byggande och lokalt producerad förnybar energi som behandlas i det tolfte
kapitlet är viktigt om Malmös miljömål ska nås. Det handlar om att från början minska
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energibehovet och sedan tillsätta den energi som behövs i form av förnybar sådan. Men
resurseffektivt byggande handlar inte enbart om energi utan även om att bygga på ett
effektivt sätt med sunda och säkra materialval som inte utgör någon risk för miljö och
människors hälsa.
Att miljöcertifieringar lyfts som ett viktigt verktyg för området är viktigt då beslut om
framtiden för Miljöbyggprogram SYD saknas i skrivande stund. Det krävs att olika aspekter
på hållbart byggande beaktas för att åstadkomma ett hållbart och attraktivt Malmö.
I planeringsriktlinjerna om risk, säkerhet och markföroreningar har miljönämnden inga
större invändningar. Området har en industriell historia och marken är bitvis bekräftad
förorenad, vilket bör utredas vidare. De byggnader som ska stå kvar behöver även de
undersökas om det förekommer några olämpligt höga halter av något ämne.
Planeringsriktlinjerna om buller är välarbetade. Vad som bör påpekas är att det krävs extra
omsorg i planeringen av bostäderna, för att uppfylla den lagstiftning som finns för buller.
Miljönämnden anser att det är väldigt bra att verksamhetslokaler och p-hus ska skydda
bakomliggande bostadsbebyggelse. Nu finns det även, med hjälp av nya lagstiftningen i
PBL, möjlighet att dessa byggs först så att de verkligen blir av och så att bostäderna inte
blir inflyttningsklara innan de skyddande byggnader är uppförda.
Punkt tre med formuleringen ” Där bullerskydd är oundvikliga ska de ges en stadsmässig
och yteffektiv utformning” uppfattas som något märklig. Hur menas med att ett
bullerskydd är stadsmässigt och yteffektivt utformat? Det är mycket bättre för både luft och
buller om bullerskydd utformas med vegetation. För exempel se http://www.greenercities.eu/
Detta gäller även punkt fem. Om gröna väggar, tak, plank, låga avskärmningar etc. ska
användas så bidrar detta till ökad grönska samtidigt som det bidrar till förbättrar luft- och
bullersituationen.
Dessa kommentarer gäller även för miljökonsekvensbeskrivningen, där gröna väggar, tak
och avskärmningar inte tas upp som ett bra sätt att arbeta med luft och buller och samtidigt
få in grönt i områdena.
Gällande bussdepån kan verksamheten påverka omgivningen bullermässigt då det kan vara
mycket rörelse och därmed mycket buller från ett sådant område. Man behöver eventuellt
utreda om de har bullervillkor i sitt tillstånd så att de tar hänsyn till det i framtida planering
av området.
I kapitlet framgår att Vägledning Starta förskola ska beaktas, och i den beskrivs vilka
luftföroreningsnivåer som ska klaras: Preciseringarna till miljömålet Frisk luft. Därför kan
kapitlet inte enbart stödja sig på att miljökvalitetsnormerna ska klaras utan även
preciseringarna till miljökvalitetsmålet Frisk luft.

Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten Syd har tagit del av den fördjupade översiktsplanen som innebär att
Kirsebergsstaden växer ihop med Malmö centrum och Johanneslust genom förtätning
kring Östervärns station, av Järnvägsverkstäderna, längs Simrishamnsbanan samt, på lite
längre sikt, av området norr om Hornsgatan. Markanvändningen innebär främst ett tillskott
av bostäder men även handel och kontor, framför allt vid Östervärns station samt längs
områdets huvudstråk. Området har kapacitet att rymma minst 4200 bostäder och lika
många arbetsplatser.
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Risk och säkerhet
I samrådshandlingarna beskrivs översiktligt att det finns behov av riskhänsyn till följd av
transporter av farligt gods på Kontinentalbanan, rangerbangården (som är klassad som
farlig verksamhet av länsstyrelsen enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor) och
eventuellt av Simrishamnsbanan ifall denna i framtiden kommer att tas i drift.
Räddningstjänsten Syd vill förtydliga att det även finns andra verksamheter inom området
som hanterar brandfarliga, explosiva eller på andra sätt hälsovådliga ämnen och där
riskhänsyn behöver tas. Räddningstjänsten Syd har i tidigare möten gällande framtagandet
av den fördjupade översiktsplanen framfört att det bör tas fram en riskanalys redan i detta
tidiga skede som klargör förutsättningar för markanvändningen så att säkerheten beaktas.
Eftersom ingen sådan riskanalys har tagits fram kommer risken att behöva utredas i flertalet
framtida detaljplanen för området.
Räddningstjänsten Syd har förståelse för att mark med stationsnära lägen är attraktiv ur
många aspekter men så länge transporter av farligt gods sker på stadens järnvägar kommer
det att innebära att fler personer riskerar att påverkas vid en eventuell olycka med farligt
gods. Detsamma gäller bebyggelse i anslutning till rangerbangården som ligger i ett
stadsnära område som även det är aktuellt för förtätning. Malmö stad bör fortsätta att
verka för ett yttre godsspår för att eliminera eller åtminstone reducera transporterna av
farligt gods genom staden. Rangerbangården bör även flyttas till ett mer renodlat
verksamhetsområde.
Malmö stad har fastställt uppmärksamhetavstånd, dvs. säkerhetsavstånd, från t.ex.
järnvägen. Om bebyggelse är tänkt att ske inom dessa avstånd måste en riskanalys tas fram.
Räddningstjänsten Syd vill förtydliga att säkerhetsavstånden endast är tillämpbara när
transportleden utgör den enda riskkällan. Finns det fler riskkällor ackumuleras risken och
då blir andra avstånd för acceptabel risk aktuella. Uppmärksamhetsavstånden skiljer sig
markant från de avstånd som anges i Länsstyrelsens publikation ” Riktlinjer för riskhänsyn i
samhällsplaneringen - Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt
gods (RIKTSAM)”. Malmö stad accepterar t.ex. bebyggelse av kontor 30 meter från
järnvägen medan RIKTSAM anger ett avstånd på minst 70 meter. För bostäder anges
Malmö stad 80 meter medan RIKTSAM förespråkar ett avstånd på minst 150 meter för
flerbostadshus. Räddningstjänsten Syd tycker att skillnaderna är påtagliga.
Som anges i samrådshandlingarna anger Trafikverkets riskanalys för rangerbangården ett
uppmärksamhetsavstånd på 270 meter för personer utomhus och 200 meter för personer
inomhus. Delar av planområdet ligger inom uppmärksamhetsavståndet för personer
utomhus. I samrådshandlingarna anges att en riskanalys behöver tas fram ifall ny
bebyggelse ska ske inom detta område för att visa hur bebyggelsen kan skyddas och
godsbangårdens fortsätta verksamhet kan säkerställas. Räddningstjänsten Syd ställer sig
dock tveksam till att fortsätta analysera risker som redan är analyserade. I planområdet kan
inga riskreducerande åtgärder som minskar sannolikheten för en olycka på rangerbangården
vidtas utan denna fråga ägs av Trafikverket. Möjligheten att vidta konsekvensreducerande
åtgärder är också begränsad. Eftersom det handlar om så långa avstånd är det främst ett
utsläpp av farliga gaser som kan påverka planområdet. En väg att gå skulle kunna vara att
Malmö stad och Trafikverket undersöker möjligheten att flytta delar av verksamheten, t.ex.
hanteringen av gas, till ett bättre lämpat område. Det borde ge upphov till betydligt kortare
uppmärksamhetsavstånd och en robustare samhällsutbyggnad.
Räddningstjänsten Syd stöder gärna Malmö stad i det fortsatta arbetet med upphandling
och granskning av riskanalyser.
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Tillfällig användning av lokaler
I handlingarna anges att byggnader inom planområdet som står tomma i väntan på
utveckling har potential att under tiden fyllas med kultur- och fritidsaktiviteter.
Räddningstjänsten Syd vill understryka att det är möjligt så länge lokalerna är
ändamålsenliga och brandskyddskrav uppfylls. Att använda gamla industribyggnader till
publik verksamhet kan ofta vara problematiskt, framför allt vid samlingslokaler för fler än
150 personer, eftersom det ställer höga krav på byggnadens bärighet, utrymningslarm och
utrymningsvägar. Om tillfällig verksamhet planeras i tomma byggnader är det viktigt att
bygglov söks och brandskyddet utreds för att se vilka åtgärder det skulle kräva.
Räddningstjänstens insatsmöjligheter
I handlingarna beskrivs trädplanteringar längs gator som betydelsefulla. Det är viktigt att
räddningstjänstens förutsättningar för att kunna genomföra räddningsinsatser säkerställs.
Bostäder i flerbostadshus dimensioneras normalt för fönsterutrymning med hjälp av
räddningstjänstens bärbara stegar och höjdfordon. För att räddningstjänsten ska kunna
bistå vid utrymning krävs tillgänglighet direkt till byggnadernas fasader. Räddningstjänstens
bärbara stege kan användas vid utrymning om avståndet mellan marken och balkongens
överkant eller fönstrets underkant inte överstiger 11 meter (vanligtvis upp till fyra
våningsplan). Räddningstjänstens höjdfordon kan användas upp till 23 meter (vanligtvis
upp till åtta våningsplan) under förutsättning att räddningsväg och uppställningsplatser för
höjdfordon finns.
Längs med befintliga byggnader kan ny trädplantering eller annan förändring av
markanvändningen längs med fasaderna, t.ex. uteserveringar eller cykelställ, påverka
möjligheten till utrymning. Om det saknas möjlighet till uppställning och manövrering av
höjdfordon försvinner en av de två utrymningsvägarna från bostäderna, vilket inte är
acceptabelt enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och plan- och bygglagen
(2010:900). Att komplettera med en ny alternativ utrymningsväg i efterhand är ofta
problematiskt ur många aspekter. Vid trädplantering längs med fasaderna är det således
viktigt att utrymningen beaktas i ett tidigt skede och att Räddningstjänsten Syd rådfrågas
vid oklarheter.
För att möjliggöra en grönare stad genom nya områden kan framtida byggnader
dimensioneras på annat sätt än genom utrymning med hjälp av räddningstjänsten. Det löses
vanligtvis genom anordnande av Tr2-trapphus eller tillgång till två av varandra oberoende
utrymningsvägar, t.ex. via loftgångar eller två trapphus. Ett sådant ställningstagande av
kommunen bör tas i ett tidigt skede av planläggningen och behöver vara tydligt för
exploatörer och byggherrar eftersom det påverkar den byggnadstekniska projekteringen.
Spårvägstrafik
Räddningstjänsten Syd önskar vara delaktiga i framtida utredningar gällande eventuell
spårvägstrafik i Malmö stad. Frågor som är av intresse är framförallt framkomlighet och
uppställning av höjdfordon samt möjlighet till räddningsinsats vid spårvagnsrelaterade
olyckor.

Servicenämnden
Sammanfattning

Servicenämnden ställer sig helt bakom stadsbyggnadsnämndens samrådsförslag angående
översiktsplan för del av Kirseberg.
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Yttrande

Servicenämnden ställer sig helt bakom samrådsförslaget som ett väl genomtänkt och
välbehövligt dokument.
Servicenämnden vill lyfta fram att det i planområdets direkta närhet redan finns fungerande
stadsstrukturer att bygga vidare på. Här finns flera potentialer till ett förverkligande av
översiktsplanens intentioner om att skapa en tät, grön, funktionsblandad och integrerad
stad. Redan befintliga gröna ytor, som till exempel koloniområdet, är intressanta att beakta.
Potentialen till att bli Malmös nya hotspot är spännande. Nämnden noterar att den
fördjupade översiktplanen särskilt beaktar dessa förutsättningar.
Nämnden är helt enig i sin uppfattning om att den fördjupade översiktsplanen kommer att
bidra till skapandet av en förbindande stadslänk mellan Malmö stads centrum och
Kirsebergsstaden i stadens ytterkant. En unik funktion kommer att finnas i Östervärns
station och dess kommande roll som en viktig kommunikationsnod. Den fördjupade
översiktplanen belyser detta samtidigt som planen särskilt lyfter fram att det är förtätningen
med bostäder, kontor, handel och verksamheter som starkt kommer att bidra till områdets
framtida utveckling.
Malmö stads markägande är idag tämligen begränsad inom planområdet och en utbyggnad
av servicebehovet av förskole- och grundskoleplatser kräver att mark reserveras i god tid
för dessa ändamål. En översyn bör göras av befintligt byggnadsbestånd för att se om det
finns objekt med höga kulturhistoriska värden som särskilt lämpar sig för förädling till
samhällsservice. Detta är även viktigt ur ett bevarandeperspektiv, med tanke på Malmö
stads historia.
Servicenämnden anser att det i det här sammanhanget är angeläget att intentionerna med
Plan för samhällsservicens markbehov kopplas till ett förvaltningsövergripande samarbete.

Sociala resursnämnden
Yttrande

Översiktplan för del av Kirseberg syftar till att förtäta staden och genom
infrastruktursatsningar koppla samman området med närliggande områden för att främja
social hållbarhet och bygga samman staden. Förtätningen innebär främst nya bostäder men
även plats för handel och kontor. Sociala resursnämnden anser att det är positivt att planen
strävar efter att behålla områdets småstadskänsla och historiska byggnader samtidigt som
området utvecklas genom nybyggnation och förtätning.
Planen lyfter särskilt behovet av att kollektivtrafik och gång- och cykelvägar ska utvecklas
vilket nämnden instämmer i. Planen fokuserar till stor del på järnvägstrafik och
målsättningen är att öppna Östervärns station samt att återuppta tågtrafik på
Simrishamnsbanan. Dessa förändringar kan bidra till en ökad möjlighet till rörlighet då det
enkelt går att resa kollektivt både inom staden och i regionen. Nämnden anser att
utökandet av järnvägstrafiken även kan medföra positiva effekter på arbetsmarknaden och
bidra till att fler kommer i arbete då det underlättar för människor att pendla till och från
området.
Utökandet av järnvägstrafiken är också positivt då det kan bidra till att fler väljer att åka
kollektivt vilket kan medföra en minskad belastning på befintliga vägar samt bidra till en
bättre miljö. Genom området löper järnvägspår och ett flertal större billeder. Att skapa
smarta trafiklösningar och att motverka de barriärskapande effekter som järnväg och större
billeder kan medföra är centrala för att skapa en attraktiv och hållbar stad. Nämnden vill
särskilt lyfta tillgänglighetsaspekten för personer med funktionsnedsättning och att det vid
planering av staden är viktigt att ständigt beakta hur staden kan vara tillgänglig för alla.
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Bostad och service
Planområdet beräknas rymma cirka 4200 nya bostäder när det är fullt utbyggt. I planen
framhålls att förtätningen ska ske genom blandad bebyggelse, storlek och upplåtelseform.
Sociala resursnämnden anser att det är positivt att planen lyfter att fler hyresrätter bör
byggas och att fler markbostäder bör byggas för att möjliggöra för boende att stanna kvar i
området när deras behov förändras. En utmaning vid nybyggnation är att bygga bostäder
billigt. Sociala resursnämnden vill betona att denna utmaning är av vikt att bemöta för att
skapa en bostadsmarknad som är tillgänglig för alla. Tillgång till bostäder är centralt för
människors hälsa, självständighet och den sociala hållbarheten i en stad. Barnfamiljer och
unga är grupper som ofta drabbas av en otillräcklig bostadsmarknad och det är av stor vikt
att säkerställa att stora grupper inte hamnar i hemlöshet till följd av en bristande
bostadsmarknad. Sociala resursnämnden vill understryka vikten av att minska
bostadssegregationen för att öka den sociala hållbarheten i staden. Nämnden anser även att
det i översiktsplanen bör läggas större fokus vid bostadslöshets- och hemlöshetsfrågan och
förespråkar att en konstruktiv diskussion förs i planen om hur en bostadsmarknad skapas
som är tillgänglig och fungerande för alla.
När planområdet är fullt utbyggt beräknas det finnas ett behov av cirka 200 LSS-bostäder. I
planen framgår att LSS-bostäder ska vara integrerade med den övriga bebyggelsen.
Nämnden vill framhålla vikten av att inte särskilja boende i särskilda boenden från det
övriga bostadsbeståndet. Detta kan exempelvis göras genom att förena LSS-boenden med
flerfamiljshus. I planen framgår att närhet till servicefunktioner såsom vårdcentraler och
annan offentlig service är av vikt vilket nämnden instämmer i. Det är även positivt att det
på ett tydligt sätt framgår att servicefunktioner ska vara tillgängliga och enkelt gå att nå med
kollektivtrafik eller gång och cykel.
Tät och tillgänglig stad
Planen har en tydlig ambition av att skapa en tät och tillgänglig stad med närhet till centrala
funktioner. I planen lyfts att de gröna kvalitéterna i området ska vidareutvecklas genom ny
park, nya gröningar, gatuplanteringar och gröna stråk. I planen lyfts samtidigt att marken
inom området är begränsad och ska utnyttjas effektivt. Planen omfattar kreativa lösningar
på hur områden kan samnyttjas vilket är positivt i en tät stad. Nämnden vill framhålla
vikten av att i den täta staden skapa utrymmen där människor kan vistas och mötas i det
offentliga rummet. Här spelar gröna utrymmen såsom parker en viktig roll men även
kvarterstorg och andra mötesplatser som är tillgängliga och fyller olika gruppers behov.
Planen utgår från ett jämlikhets- hälso- och barnperspektiv vilket sociala resursnämnden
anser är positivt. Under rubriken kultur- och fritidsaktiviteter framgår vikten av att arbeta
målgruppsorienterat i planeringsprocessen för att möjliggöra att aktiviter utformas och
anpassas efter olika användares behov. Sociala resursnämnden anser att det
målgruppsorienterade arbetet är bra och ser gärna att detta appliceras på fler delar av
planeringsprocessen för att skapa ett område som är tillgängligt och tryggt och som kan
nyttjas av alla som bor, arbetar och besöker det, oavsett deras förutsättningar.

Tekniska nämnden
Sammanfattning

Samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan är en spännande plan med många intressanta
delar som är i linje med ÖP, men de samhällsekonomiska effekterna av planen är inte
tillräckligt utredda. Fastighetskontoret kommer därför att ta initiativ till att en fördjupad
analys av de långsiktiga kommunalekonomiska konsekvenserna görs med stöd av
stadskontorets enhet för ekonomistyrning.
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Ytor för kommunal service
I den fördjupade ÖP:n har det lagts fram att det kommer att byggas 4200 bostäder vilket
genererar ett behov av ca 850 förskoleplatser och ca 1050 grundskoleplatser i område,
vilket medför en sammanlagd uteyta på 25500 m2 för förskolans behov och 15750 m2 för
grundskolans behov. Ytor för angöring, cykelparkering bilparkering samt förråd
tillkommer. Det är av största vikt att dessa ytor inte kompromissas bort i detta tidiga skede
av stadsplaneringen.
Därtill kommer ytor för annan kommunal service så som idrott- och fritidsanläggningar,
SÄBO, LSS, vårdboende m.m. Det är viktigt att man i ÖP för Kirseberg tar höjd för
framtida kommunala behov. Det är för oss idag okänt vilka behov framtida verksamheter
kommer att ha. Staden behöver vara framsynt och flexibel vid planerandet av
markanvändningen för den kommunala servicen. Det är stadens ansvar och skyldighet att
planera och förvalta mark till kommande generationer.
Trafikfrågor
Det är bra att Malmö planerar utifrån viktiga kollektivtrafikknutpunkter, men det är i detta
fall även viktigt med flexibilitet, eftersom Östervärns station inte kommer att kunna öppnas
förrän tidigast 2016/17. Planeringen för Simrishamnsbanan är oklar eftersom trafikverket
har skjutit på projektet.
Det står generellt att det ska satsas på gång och cykel, men dessa frågor kunde ha fått större
utrymme i dokumentet. Det är viktigt att det övergripande cykelnätet tas med på ett så
tidigt stadium som möjligt, så att de kan ges den kvalitet och det utrymme det behöver.
Gröna frågor
Den vision om ett stort inslag av grönt, särskilt träd, som redovisas är ytkrävande och
kommer därför att kräva stora investeringar i trafiksystem, ledningsdragningar, dagvatten,
markbeläggningar och växtbäddar. På sikt kommer dessa värden samhället till godo i form
av bättre livsmiljö för oss alla, så det är viktigt att dessa värden inte får ge vika för
kortsiktiga ekonomiska argument.
Fler faktorer än antal kvadratmeter BTA bör kunna preciseras i en fördjupad översiktsplan.
Faktarutor efterfrågas som tydliggör även hur mycket grönyta och trafikyta som förväntas
tillskapas inom området. Den klassificering och de riktlinjer av grönytor som finns i
Grönplan 2003 bör användas i det arbetet.
Yttrande

Behov av fördjupad analys av de långsiktiga konsekvenserna för kommunens
ekonomi
Detta samrådsförslag till fördjupad översiktsplan är en spännande plan med många
intressanta delar som är i linje med ÖP. Många områden är väl belysta såsom stadsmiljö,
kollektivtrafik, bostäder och samhällsservice m.m. Miljökonsekvenserna är beskrivna i ett
separat och omfattande dokument. De samhällsekonomiska effekterna berörs i
utredningen, men det saknas en konkret analys av de kommunalekonomiska
konsekvenserna för både infrastruktur och kommunal service. Det föreslås t.ex.
omfattande infrastrukturåtgärder bl.a. i form av planskilda korsningar med järnvägen, men
även ombyggnad av befintliga huvudgator utanför de egentliga förtätningsområdena
föreslås.
Kommunens intressen i den kommande exploateringen inom området är stora, men
stadens markägande är begränsat. Det är andra markägare som kommer att förverkliga
planerade byggrätter och därför är det angeläget att bedöma i vilken omfattning den
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externa exploateringen kan bidra till finansiering av gator och allmän plats och vad
utbyggnaden av kommunal service beräknas kosta skattekollektivet.
Under Stadskontorets ledning pågår just nu ett kommunövergripande utvecklingsarbete
med kartläggning av kommunens planeringsprocess och analys av hur och när denna leder
till investeringsbeslut och därmed påverkar kommunens ekonomi. Arbetet syftar till att
både tydliggöra processerna som leder fram till investeringar och att ta fram principer för
hur styrning och beslut om kommunens investeringar ska komma in betydligt tidigare i
planeringsprocessen framöver. I arbetet ingår, utöver stadskontorets enhet för
ekonomistyrning, olika kompetenser såsom ekonomichefer och planeringschefer som
representerar flera av kommunens förvaltningar, bl. a. från fastighetskontoret,
gatukontoret, stadsbyggnadskontoret samt skolförvaltningarna och serviceförvaltningen.
Enligt reglementet för tekniska nämnden är det fastighetskontorets uppgift att ”samordna
och genomföra nyexploatering av bostads- och verksamhetsområden”. I uppgiften ingår
även att ”bevaka kommunens ekonomiska intressen i stadsutbyggnaden”, i praktiken att
förhandla och teckna exploateringsavtal. Fastighetskontoret kommer därför att ta initiativ
till att bilda en arbetsgrupp med uppdrag att göra en fördjupad analys av de långsiktiga
kommunalekonomiska konsekvenserna av denna fördjupade översiktsplan för del av
Kirseberg, när dessa förväntas och hur de ska beaktas i den fortsatta beslutsprocessen.
Analysen kan genomföras som en pilotstudie inom ramen för ovan nämnda
utvecklingsarbete. Arbetet bör leda fram till konkretisering av hur styrningen och
prioriteringen av kommunens investeringar för kommunal service och allmän plats kan
förbättras på sikt. Både i stadsutvecklingsprojekt på privat mark och inom kommunägda
områden.
Gruppen kommer att ledas av fastighetskontoret med stöd av stadskontorets enhet för
ekonomistyrning. Gruppen bör i övrigt bestå av de förvaltningar som ska beakta
investeringar och driftkonsekvenser i sin långsiktiga ekonomiska planering. Gruppen ges i
uppdrag att i pilotstudien ta fram förslag till metoder för att i tidiga skeden göra
övergripande investeringsplaner och beräkna driftkonsekvenser utifrån schabloner t.ex.
nyckeltal baserade på befolkningstillväxt mm. Arbetsgruppen föreslås även belysa hur dessa
ska beaktas i kommunens budgetprocess och budgetbeslut framöver.
Upphävande av exploatörsbestämmelserna
Inlösenreglerna avseende mark för allmänna byggnader som t.ex. skola och förskola har
ändrats och innebär i korthet att om kommunen ska förvärva mark för skola och förskola
ska kommunen betala för markens marknadsvärde och även ett påslag på 25% av
marknadsvärdet. Marklösen ska ske enligt reglerna i expropriationslagen.
Tidigare regler gjorde gällande att en exploatör under vissa förutsättningar var skyldig att
utan ersättning avstå eller upplåta mark eller annat utrymme som enligt detaljplan ska
användas för allmän plats eller en allmän byggnad.
Miljöbyggprogram syd
Faktatexten på s. 35 om Miljöbyggprogram SYD bör kompletteras med text enligt nedan
(eventuellt något kortare):
Fastighetskontoret har ställt krav på att Miljöbyggprogram Syd följs i alla nyproducerade bostäder på
kommunal mark. På grund av ändringar i Plan- och bygglagen kan kommunerna från årsskiftet inte
ställa egna tekniska egenskapskrav. Det innebär att Malmö Stad inte längre kan ställa krav på
Miljöbyggprogram Syd i nya markanvisnings- och köpeavtal i samma utsträckning som tidigare. Det är
dock fortfarande möjligt att använda programmet t ex då kommunen bygger i egen regi eller upplåter mark
med tomträtt. Under hösten 2014 har Lund och Malmö diskuterat framtiden för hur Miljöbyggprogram
Syd kan utvecklas utefter de nya förutsättningarna. Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av
20

stadsbyggnadsnämnden att i samarbete med Lund arbeta fram en förändrad modell för programmets
framtid.
Kommunal service
I den fördjupade ÖP:n har det lagts fram att det kommer att byggas 4200 bostäder vilket
genererar ett stort behov av förskolor och skolor i området. Enligt befintliga nyckeltal
kommer befolkningstillskottet generera ca 850 förskoleplatser och ca 1050
grundskoleplatser för att täcka områdets behov. Enligt stadens planeringsriktlinjer innebär
det att dessa enheter behöver uteytor som för grundskolans del är 15 m2 uteyta/elev det vill
säga sammalagt 15750 m2 uteyta och för förskolans kommer det att generera en
sammanlagd uteyta på 25500 m2. Det är av största vikt att försöka uppnå dessa uteytor och
att se till att de inte kompromissas bort i detta tidiga skede av stadsplaneringen. De angivna
uteytorna, 15750 m2 respektive 25500 m2, är bara den effektiva lekytan d.v.s. yta för
angöring, cykelparkering, bilparkering samt förråd tillkommer. Därtill kommer ytor för
annan kommunal service så som idrott- fritidsanläggningar, SÄBO, LSS, vårdboende mm.
Förskola
I samrådsförslaget till ÖP finns förslag på 11 förskolor fördelade på 4 avdelningar d.v.s. ca
80 barn per förskola. Ur ett kommunekonomiskt perspektiv och indikationer från
förskoleförvaltningen är detta för små enheter för att vara driftekonomiska och
kvalitetseffektiva.
6-8-avdelningsförskolor är idag dimensionerande, vilket innebär 120-160 barn per förskola.
Uteytan ökar inte per automatik för att man bygger stora enheter men de genererar bättre
samordningsvinster. Ur ett verksamhets-, drifttekniskt- och underhållsperspektiv blir
kostnaderna lägre. Förskoleförvaltningen förespråkar stora förskoleenheter som är
friliggande (inte integrerade). Möjligheten att bygga stora enheter i två eller tre plan ska
också ges i detaljplaner.
Grundskola
Till grundskolorna kommer det att krävas någon form av sporthall/idrottsanläggning. Om
Fritidsförvaltningen är intresserade av att var delaktiga i samutnyttjande av sporthall
kommer det att innebära en idrottsanläggning i storleksordning 2000 m2 med tillkommande
ytor, så som cykelparkering eller övriga ytor, som kan komma att behövas runt byggnaden.
Enligt LFP (lokalförsörjningsplanen) är behovet av sporthallar störst i Innerstaden och
Norr. Därför anser fritidsnämnden att det behöver byggas en sporthall var i dessa områden
fram till 2019. Även konstgräsplaner bör byggas i stadsområde Norr, där enligt LFP antalet
invånare per fotbollsplan redan idag ligger särskilt högt. Fritidsförvaltningen redovisar i
LFP behov av större anläggningar för perioden 2019-2025, fördelat över staden. Man tar
bl.a. upp 4-5 sporthallar, 4-5 konstgräsplaner, idrottsplats med friidrottsutrustning,
specialhall för gymnastik samt en ny ishall. Det är viktigt att man har en dialog med berörda
parter i tidiga skeden redan i ÖP, för att kunna tillgodose de behov som uppstår i framtiden
med nyexploaterade områden.
Fritid, mötesplatser och förebyggande
Enligt LFP kommer det att behövas fler fritidsgårdar och mötesplatser i stadsområde Norr.
Befolkningsprognosen talar för att antalet ungdomar kommer att öka och därmed också
besökare på fritidsgårdarna. Nya fritidsgårdar/mötesplatser kan med fördel planeras och
placeras in i förskolebyggnader eller grundskolebyggnader, så att det blir ett flöde av
människor och rörelse i området över dygnets alla timmar.
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Särskilt boende för äldre
Verksamheten beräknar att det kommer att behövas 1-2 äldreboende i området. Redan nu
finns det beställning från stadområde Norr på 70 boendeplatser. Verksamheten räknar med
att ytterligare en lika stor enhet kommer att behövas för framtida behov. Enligt LFP för
område Norr finns det ett förväntat ökat behov av gruppboende för demenssjuka personer.
Detta gäller även för gruppen yngre personer.
De 200 platser för LSS som finns med i beräkningarna för området i ÖP:n är adekvata
enligt Tekniska nämndens mening. Behovet av lokaler för hemsjukvård, rehabilitering och
hemtjänst kommer att öka 2019-2024.
Hemlöshet
Då det råder stor bostadsbrist och hemlöshet i Malmö stad är det viktigt att tillgodose
behovet av små billiga lägenheter för ungdomar och andra ej kapitalstarka grupper. Även
jourboenden kommer att behövas, liksom nya särskilda boenden som uppfyller
morgondagens krav och kan ersätta befintliga boenden.
Markreservationer för framtida kommunala behov
Det är viktigt att man i ÖP för Kirseberg tar höjd för framtida kommunala behov. Det är
för oss idag okänt vilka behov framtida verksamheter kommer att ha. Staden behöver vara
framsynt och flexibel vid planerandet av markanvändningen för den kommunala servicen.
Det är stadens ansvar och skyldighet att planera och förvalta mark till kommande
generationer.
Ett sätt att hantera det är att på kvartersmark möjliggöra framtida utbyggnader. Det kan
vara på fristående tomter som ges en tillfällig användning, alternativt att de ovan nämnda
markreservaten för kommunal service görs så generösa att de mäktar med en utbyggnad
eller förändring av verksamheten/byggnadsbeståndet.
Trafikfrågor
Det föreslås omfattande infrastrukturåtgärder bl.a. i form av planskilda korsningar med
järnvägen, men även ombyggnad av befintliga huvudgator utanför de egentliga
förtätningsområdena föreslås. De samhällsekonomiska effekterna av detta måste utredas.
Östervärns station och kollektivtrafik
Generellt i dokumentet så tar mycket utgångspunkt i Östervärns station, vilket är bra, men
med en ständigt ökad tågtrafik så kan man ana att det i framtiden kommer att vara många
tåg som vill trafikera både Kontinentalbanan och Citytunneln. En station är naturligtvis
väldigt viktig för ett område, men eftersom tågsystemet är ett mycket komplext system med
många olika intressenter (regional passagerartrafik, nationell och internationell
passagerartrafik samt både nationell och internationell godstrafik) är det svårt för Malmö
att ensamt kunna påverka framtida trafikering av station Östervärn och därmed även
stationens attraktivitet.
Östervärns station kommer inte att vara möjlig att öppna förrän tidigast 2016/2017 p.g.a.
den pågående tillståndsprocessen och miljöprövningen. Fortsatt nära samarbete med
Skånetrafiken och Trafikverket i frågan om station Östervärn kommer att behövas.
Informationen om Simrishamnsbanan bör uppdateras. Trafikverket har upprättat en
samrådshandling för järnvägsplan (daterad maj 2014), men därefter avbrutit planläggningen,
då projektet inte finns med i den nationella planen för transportsystemet för perioden
2014-2025. De reservat som behövs för Simrishamnsbanan måste tydligt pekas ut i den
fortsatta planeringen.
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Cykel- och gångtrafik
Det saknas ett kapitel om cykel. Allt som står om kollektivtrafik går även att ta fram för
cykel utifrån ÖP. Det är viktigt att det övergripande cykelnätet och de prioriterade
cykelbanorna tas med på ett så tidigt stadium som möjligt, så att de kan ges den kvalitet de
behöver och samtidigt kan sammanlänkas med det övriga cykelnätet. Även gångtrafik
förtjänar ett eget kapitel, där viktiga stråk och strategier beskrivs.
Vikten av prioriterade cykelbanor längs med huvudgator och bra förbindelser till
målpunkter kan ytterligare poängteras. Längs Lundavägen och Södra Bulltoftavägen är det
särskilt viktigt att se till cyklisters framkomlighet, då det är utpekade pendlingsstråk till/från
Lund respektive Staffanstorp. Cyklister är även i behov av rekreativa sammanhängande
stråk, vilket är viktigt att beakta vid etablerandet av grönstråken i området. Aktiviteter för
cyklister kan också vara en aspekt i arbetet med aktivitetsstråk.
Planområdets utbredning
Det hade varit positivt om även Lundavägen var med i planarbetet. Hela sträckan från
Hornsgatan upp till Segekarusellen har en fantastisk potential för förtätning. Gatan är
överdimensionerad för biltrafik och skulle behöva smalnas av.
Gröna frågor
I Malmö stads översiktsplan har Malmös stadsbyggnadsvision fastlagts ”större stad – nära,
tät, grön och med ett rikt stadsliv”. Förutom att bygga tätt ska visionen förverkligas genom
långtgående satsningar på cykel- och kollektivtrafik och höga ambitioner vad gäller att göra
staden grönare. Den vision om stadsbyggnad och stadsbebyggelse som redovisas i
översiktsplanen är inte kostnadseffektiv ur ett kortsiktigt perspektiv. Det kommer att bli
dyrare att bygga och att förvalta, men på sikt kommer detta samhället till godo i form av
bättre livsmiljö för oss alla.
Alla illustrationer innehåller ett stort inslag av grönt, särskilt träd, men tittar man lite
närmare på de miljöer som visas kan man konstatera att de volymer av grönska som önskas
i området är ytkrävande och kommer därför att kräva stora investeringar i trafiksystem,
ledningsdragningar, dagvatten, markbeläggningar och växtbäddar. Det finns många
exempel, inte minst från Västra Hamnen och Hyllie, där stora visioner om mer grönska och
odlingsmöjligheter, som på sikt ger samhällsvinster, fått ge vika för kortsiktiga ekonomiska
argument.
Under rubrikerna Grön stad och Trafikkopplingar och prioriteringar mellan olika
trafikslag får man en bild av hur de gröna aspekterna ska tillgodoses inom området.
Visionerna och de förslag med planeringsinriktningar som finns är bra, men de räcker inte.
Det måste gå att i en fördjupning av en översiktsplan liksom i ett planprogram bli tydligare
vad gäller några andra faktorer än antal kvadratmeter BTA. Faktarutor efterfrågas som
tydliggör även hur mycket grönyta och trafikyta som förväntas tillskapas för delar av
Kirsebergsstaden, Östervärn, Ellstorp och Johanneslust. Det skulle också vara intressant att
göra en ekosystemtjänstanalys där det kan klargöras hur mycket ekosystemtjänster området
producerar idag och vad det beräknas kunna producera med en förtätning på 565 000 m2
BTA. En luftkvalitetsutredning efterfrågas också, som visar på koppling mellan luftkvalitet
och storlek på grönytor.
Grön stad
I punkt 3 under planeringsriktlinjer på s.25 står det att planområdet ska innehålla en
grannskapspark, vilket i sig är positivt, men istället för cirka 1 hektar bör det stå 1-5 hektar,
som är den yta en grannskapspark bör ha enligt Grönplan 2003. Det pågår ett arbete med
att ta fram en ny grönplan (Plan för Malmös gröna miljöer), men innan det arbetet är klart
bör den klassificering och de riktlinjer som finns i Grönplan 2003 användas.
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Flera av planeringsriktlinjerna på s. 25 är väldigt vagt formulerade och säger inte mycket
mer än det som finns formulerat som strategier i översiktsplanen för Malmö (ÖP s. 36-37).
Ett steg i konkretiseringen skulle vara att ange hur många gröningar, mötesplatser och
grannskapsparker som förväntas anläggas i området. En tolkning av kartan på s. 24 visar att
det planeras för 1 grannskapspark, 7 gröningar, 3 mötesplatser och 1 grönt aktivitetsstråk.
Detta borde också skrivas ut och tydliggöras under planeringsriktlinjer.
RESERVATION
Anders Pripp (SD) reserverar sig mot utlåtandet.
Sverigedemokraterna stödjer inte alls den rödgröna majoritetens trafikpolitiska visioner.
Översiktsplanen för Kirseberg är baserat på ÖP Malmö som vi reserverade oss emot. Vi
tycker absolut inte, att det saknas ett kapitel om cykel och att cykelfrågor borde ha fått ett
större utrymme i dokumentet eftersom cykeln i Malmö redan intar en obestridd första
plats.
Vi anser att liggande förslag med 80 barn per förskola är bra och motsätter oss majoritetens
förslag att dimensionera till 120-160 barn per förskola.
Sverigedemokraterna tycker inte, att Lundavägen är överdimensionerad för biltrafik
och att Kirseberg inte behöver en ny trafikinfarkt och därför motsätter vi oss förslaget att
gatan skulle behöva att smalnas av.
Miljöpartiets hyckleri kring behov av små och billiga bostäder för ungdomar och andra ej
kapitalstarka grupper är uppenbart, när det samtidig anförs att ”Det kommer att bli dyrare
att bygga och att förvalta, men på sikt kommer detta samhället till godo i form av bättre
livsmiljö för os alla.” som grunder sig i Miljöpartiets kommunala särkrav. Budskapet från
Miljöpartiet till Malmös invånare är klart: ”Håll ut – om ungefär 200 år blir allt bättre.”
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
RESERVATION
Håkan Fäldt (M), Lars Göran Jönsson (M) och Muhammed Khoshid (FP) med
instämmande av Helena Grahn (M) och Petter Naef (M) reserverar sig mot utlåtandet.
I dokumentet är cyklar och cyklister nämnda på flera ställen, bland annat i kapitlet med
rubriken: "Trafikkopplingar och prioritering mellan olika trafikslag", där man kan läsa:
"Planområdets centrala läge i staden ger tillsammans med närheten till Östervärns station
och annan kollektivtrafik goda förutsättningar för att prioritera fotgängare och cyklister."
Trots den texten känner sig förvaltningarna tydligen inte trygga med att trafikfrågorna
kommer att hanteras enligt Malmös centrala dokument om trafiken och/eller att
gatukontorets ansvar för gång- och cykelbanor kommer att utövas på rätt sätt eftersom
man nu föreslår att planen ska kompletteras med ett eget kapitel om cyklar och ett annat
kapitel om gående.
Vi menar att den befintliga texten är tillräcklig och yrkar avslag på första och tredje
styckena under rubriken "Cykel- och gångtrafik" på sidan 6(8).
Under rubriken "Planområdets utbredning" på samma sida, sidan 6(8), ifrågasätter
förvaltningarna också om inte Lundavägen skulle vara med i planarbetet, med enda
argumentet att gatan måste smalnas av. Vi delar inte uppfattningen om att gatan är
överdimensionerad och ifrågasätter starkt på vilka grunder detta påstås.
Vi har inte fått ta del av någon trafikmätning som visar att trafiken på Lundavägen minskat
under de senaste åren. När vi nu tar en ny plan för fler bostäder och mer verksamhet i
området kring Östervärn kommer självklart inte detta att minska behovet för god
framkomlighet på Lundavägen.
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Vi yrkar därmed avslag även på stycket "Planområdets utbredning" på sidan 6(8). Då vi ej
får gehör för våra avslagsyrkanden, anför vi härmed reservation.
SÄRSKILT YTTRANDE
Anna Helgeson (V) med instämmande av Kjell-Arne Svärd (V) har avgivit särskilt yttrande.
Bevara koloniområdets kvaliteter i utvecklingen av Östervärn
Vänsterpartiet anser att den fördjupade översiktsplanen för del av Kirseberg är ett mycket
väl genomarbetat, visionärt och spännande förslag, som i hög grad kommer att främja
kollektivtrafiken i Malmö och regionen, tillvarata de kulturhistoriskt värdefulla
järnverksverkstäderna när nya bostäder byggs och knyta samman Kirseberg med övriga
delar av staden.
Vi oroas dock över skrivningarna kring Lundavägens koloniområde. I förslaget till
fördjupad översiktsplan ges inga tydliga besked kring koloniområdet (det äldsta i Malmö),
utan istället nämns att det ”behöver studeras vidare” (s 40 i förslaget till FÖP). Därmed
lämnas frågan oklar och utan tydlig politisk styrning.
Vänsterpartiet vill inte offra gröna områden/koloniområden med höga kvalitéer avseense
t.ex. kulturhistoria, biodiversitet, ekosystemtjänster och social samvaro i utvecklingen av
staden.
Vi är övertygade om att det går att förena de olika behov som finns vid utveckling av
Östervärns station med bevarandet av koloniområdet. Vi tror dessutom att det skulle bli en
spännande kontrast mellan koloniområdets småskalighet och grönska och den nya
bebyggelsen med handel, kontor och bostäder. Den mångfalden tycker vi borde vara
eftersträvansvärd.
Det kommer att vara en stor utmaning för staden att värna de gröna värdena samtidigt som
staden utvecklas och förtätas, men med olika kreativa lösningar hoppas vi att staden ska
visa vägen framåt även på detta område.

VA SYD
VA SYD avger följande yttrande:
Under kapitel för Planeringsriktlinjer, Grön stad går det att utläsa ur illustrationen en tänkt
placering för hantering av dagvatten på allmän plats. Då denna placering inte studerats
vidare av VA SYD samt huruvida dessa är lämpliga eller ens möjlig med tanke på
höjdförhållanden, utbredning mm så måste detta ses som en grov idéskiss som med största
sannolikhet måste revideras i det vidare arbetet.
Under Planeringsriktlinjer på s. 27 bör första meningen strykas. Att planera för
kapacitetshöjande åtgärder i det befintliga avloppsnätet ingår i VA SYDS löpande arbete.
Detta skall alltid gälla vid VA SYDs planering och är inget som enbart gäller denna plan.
Uttrycket lokalt omhändertagande av dagvatten bör specificeras. Det råder idag en del
begreppsförvirring om vad yttrycket egentligen innebär. Då detta av det stora flertalet
tolkas som omhändertagande av dagvatten på privat mark bör uttrycket inte användas.
Rättslaget om vad som går att reglera via detaljplan på privatmark är idag ytterst osäkert.
VA SYD föreslår därför uttrycket under andra och tredje punkten ersattas med hållbar
dagvattenhantering på allmän platsmark. Fjärde punkten om reglering i detaljplan bör
därför strykas i sin helhet.
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MKB till översiktsplan för del av Kirseberg - samrådsförslag januari 2015
Klimatanpassning och Dagvatten, s. 17
Under Klimatanpassning bör skyfallsproblematiken, generellt sett, inte kopplas ihop med
rörnätet.
I stycket under rubriken ökade nederbördsmängder bör det tydliggöras att det här handlar
om stadsplanering. Under avsnittet Dagvatten kommer man ju senare in på
översvämningsproblematiken i ledningsnätet.
Första meningen under Ökade nederbördsmängder bör strykas. Ett lämpligare sätt att
uttrycka sig på är: "avloppsnätet i Kirseberg är förhållandevis gammalt och kräver
förnyelse". En sådan mening hör dock bättre hemma under avsnittet Dagvatten.
Förslagsvis kan följande skrivas i inledningen: "hanteringen av skyfall och översvämningar
kan inte lösas med hjälp av ledningsnätet. För att kunna hantera de ytliga vattenmassorna
krävs att vattenvägar och översvämningsytor säkras i den befintliga miljön."
Modulering ska ändras till modellering.
En duplikatsystem ska ändras till ett duplikatsystem

Stadsområdesnämnd Norr
Sammanfattning

Stadsområdesnämnd Norr upplever föreliggande plan som noga genomarbetad med ett
brett och ambitiöst upplägg. Man konstaterar inledningsvis att området utmärks idag av
ineffektivt markutnyttjande, breda trafikleder och järnvägar. Detta säger en hel del om
området, både historiskt och vad det gör med området. Utveckling behövs, både
strukturellt och ur socialt hänseende i linje med sociala kommissionens tankar. Målet att
integrera området med övriga staden anger tonen på ett bra sätt. Planen framhäver också
mer kollektivtrafik, cykelleder, vettiga bostäder och verksamhetsytor, samt den gröna
profilen med bland annat odling.
Yttrande

Denna plan spänner över ett stort antal delar som är viktiga för områdets framtida
utveckling. Denna del av Malmö har inte legat i fokus för utbyggnad på ganska lång tid.
Visionen att Simrishamnsbanan åter ska vara i bruk kan förhoppningsvis realiseras. Det
ökar väsentligt tillgängligheten till denna del av staden och därmed attraktiviteten för
området. Boende har bland annat vid Trafikverkets medborgardialoger framfört
önskemålet om nedgrävning i tråg, vilket planen också förutser. Plankorsningar måste
undvikas.
Östervärnsdelen är prioriterad för att vara klar till Malmöringens öppning 2015-1016, med
ett utbud av servicefunktioner. Planens förslag om att hög exploatering vid stationsläget ska
bli identitetsskapande för området ser nämnden som positivt. Staden bör, i linje med det,
sträva efter att behålla det koloniområde som finns kvar och som är stadens äldsta.
Planens tankar om flera nya kopplingar mellan området och centrala staden är av central
betydelse, då vägar och järnvägar idag är låser in området och bryter flödena genom staden.
Tankarna om samutnyttjande av byggnader och ytor för service, rekreation och idrott, är
bra. Här kan värdet av samverkan inte nog understrykas, vilket också sägs i planen för
genomförandet; samverkan bör ske med markägare, fastighetsutvecklare, regionen och
myndigheter och naturligtvis medborgare
Viljan att i stor utsträckning tillvarata befintliga byggnader, varav vissa är unika, är positivt.
De bidrar till områdets karaktär. Kirseberg är en stadsdel som utmärks av sin
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”småstadskaraktär”, vilket bör värnas. Kirsebergsstaden har också ett riksintresse som
kulturmiljö.
Kopplingen till Nyhamnen vill staden exploatera som en ny ”tillväxtaxel KöpenhamnMalmö-Lund” med betydelse för hela regionen. Därmed blir trafiklösningarna också viktiga
– staden måste tillse att de fungerar både för verksamheter och för människorna som bor
och verkar i området.
Planeringsriktlinjerna
Resonemang kring barnperspektiv och genusperspektiv som styrande delar i planeringen
behöver uttryckas tydligare. I detta sammanhang bör boendes och verksammas
erfarenheter tas tillvara.
Nämnden uppskattar att planen, eftersom det är lång genomförandetid, öppnar upp för
tillfälliga lösningar. På så sätt hålls området levande och attraktivt, ger möjligheter till nya
aktiviteter, arenor för möten och verksamhet öppnas etc. Att på samma sätt utnyttja
Simrisbanskorridoren till ett aktivitetsstråk upplever nämnden som innovativt och positivt.
Nämnden instämmer i tanken att Malmö stad behöver förvärva mark för säkra den
kommunala servicens behov vid utbyggnad.
Nämnden menar också i att planområdets behov av samhällsservice måste beaktas särskilt,
och i samråd med bland annat stadsområdesförvaltningen och skolförvaltningarna. Dialog,
samtal och samråd utgör en bra grund för att finna synergilösningar, gemensamma
användningsområden och flexibla användningsmöjligheter.
Nämnden ser gärna att området blir både grönt och odlat. Det gröna ska inte bara
härbärgeras i parker och grönstråk utan bör mer uttryckligen vägas in exploateringsarbetet.
Det är viktigt att det grönas ekosystemtjänster, värdet av det gröna för det vardagliga livet
och dess rehabiliterande kraft bekräftas och utnyttjas. Träd kan till exempel minska
dagvattenproblemet, liksom att det ger skugga, vindskydd och färg till ett område.
Det är positivt att planen ser permanenta lokaler för kultur- och idrottsutövning, samt
utökade odlingsmöjligheter mm som stöd för den hållbara samhällsutvecklingen. Det finns
ett behov kring nytänkande inom dessa ämnen, inte minst ur genusperspektiv. Det skulle
också vara positivt att verktyg för detta lyfts fram, liksom hur hantering av målkonflikter
kan ske.
Trafik
Nämnden noterar prioriteringen av fotgängare och cyklister, och som tidigare sagts att
Simrishamnsbanan grävs ner i ett schakt och att flera broar/kopplingar mellan Kirseberg
och övriga Malmö över järnväg och större vägar etableras. Detta betyder mycket för
tillgänglighet, rörlighet, trygghet och attraktivitet för stadsområdet. Bilpooler är också
positiva inslag om möjligt. Risken med ökad biltrafik måste mötas med åtgärder. Området
kring Hornsgatan är redan tungt belastad ur luftkvalitetssynpunkt och buller.
Avfallshantering-energifrågor
Lärdomar och lösningar från Västra hamnen och andra exempel bör tas tillvara och även
vidareutvecklas. Idén med återbruk i samband med återvinningscentraler är god. I samband
med exploateringsavtal/bygglov bör avfallshanteringens placering särskilt diskuteras. Att
området tillvaratar ny energitekniks lösningar menar nämnden måste vara en självklarhet,
liksom att förnybar energi helst ska väljas. Giftfria byggnader – sunda material bör också
prioriteras.

27

Godstrafik
Nämnden anser att en yttre godslinje fortsatt bör eftersträvas. Farligt gods bör inte
transporteras i stadsmiljö, och minskad trafik ger lägre buller, bättre luftkvalitet, lägre antal
olyckor/incidenter etc.
Genomförande
Det är bra att dialog planeras med boende i området, och kanske också andra intresserade.
Det är viktigt att alla grupper nås och kan få uttrycka sig. Det är också viktigt att visa fram
vad som sagts, resultaten, och i det läget fundera över var detta presenteras; det rör sig om
många målgrupper.
Dessutom noterar nämnden att man vare sig i inledningen eller i avslutande del om vilka
som deltagit i planens framtagande nämner de medborgare som tillfrågats vid olika
tillfällen, medborgardialoger, workshops eller liknande. Sådana inslag bidrar till en
förankring och delaktighet som för processen vidare och bör vara utmärkande för Malmö
stads arbetssätt vid planering av staden. Det bekräftar även de deltagandes insatser.
Miljökonsekvenser
I miljökonsekvensbeskrivning görs bedömningen att planen sammantaget ger små
miljökonsekvenser och att planens genomförande bidrar till en hållbar utveckling av
Malmö. Där utreds också många aspekter av miljöpåverkan på ett föredömligt sätt till hjälp
för kommande exploatering.
SÄRSKILT YTTRANDE
Lilian Gerleman (M), Agneta Reslow (M), Lars Mårtensson (M) och Herman Berger (FP)
med instämmande av Bill Jönsson (M), Peter Dime (M) och Marianne Friedman (FP)
avgivit särskilt yttrande.
Enligt planförslaget behålls Östra Sommarstaden som är det största av koloniområdena.
Samtidigt ska området vid Östervärns station väster om Simrishamnsbanan, där
Lundavägens koloniområde ligger, utredas. Därmed finns risk för rivning av
koloniområdet. Vi anser att det är angeläget att Lundavägens koloniområde behålls.
Lundavägens koloniområde härrör från början av 1900-talet och är Malmös äldst bevarade
koloniområde om än inte lika stort som tidigare. Koloniområdet förtjänar att bevaras då
det får anses ha högt kulturvärde och är mycket uppskattat av koloniägarna.

Stadsområdesnämnd Söder
Stadsområdesnämnd Söder avstår från att yttra sig i ärendet.

Stadsområdesnämnd Väster
Stadsområdesnämnd Västers arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 21 april beslutat
att inte lämna något yttrande i rubricerade ärende.

Stadsområdesnämnd Öster
Sammanfattning

Samrådsförslaget Översiktsplan för del av Kirseberg fördjupning av översiktsplan för Malmö har inkommit från Stadsbyggnadskontoret och är en fördjupning av Översiktsplan för Malmö som
antogs av kommunfullmäktige i maj 2014. Stadsområdesnämnd Öster ställer sig positiva till
framtagandet av planen och den föreslagna mer effektiva markanvändningen av området.
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Yttrande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett samrådsförslag Översiktsplan för del av Kirseberg
fördjupning av översiktsplan för Malmö. Planen är en fördjupning av den kommuntäckande
översiktsplanen för Malmö. Det geografiska området som berörs av planen är idag dåligt
utnyttjad central mark. Marken föreslås i planen få en mer effektiv markanvändning som
möjliggör för över 4000 nya bostäder och cirka 4000 nya arbetstillfällen och nya
mötesplatser.
Stadsområdesnämnd Öster ställer sig positiv till framtagandet av förslag till översiktsplan
för del av Kirseberg. Ett område som med ett mer effektivt markutnyttjande kommer att
kunna utvecklas betydligt. Nämnden ställer sig generellt positiva till att ett tillskott av
bostäder och verksamheter planeras i Malmö inte minst mot bakgrund av den höga
bostadsbristen i Malmö.
Nya förbindelser
Genom bebyggelse och skapandet av nya mötesplatser och förbindelser sammanlänkas områden vilket bidrar till en överbryggning av fysiska såväl som mentala barriärer som ett led i
att läka samman staden.
Utgångspunkt för planområdets omvandling är införandet av tåglinjen ”Malmöringen”. De
stationer som kommer trafikeras av linjen är Hyllie, Triangeln, Malmö C, Persborg, Svågertorp, Rosengård och Östervärn. Nästan hela planområdet ligger inom 1 kilometers avstånd
från Östervärns station. Vid införande av Malmöringen möjliggörs för ett ökat utbyte
mellan de östra och västra delarna av Malmö och de nya stationsnära områdena kan
utvecklas till, vad som i planen beskrivs som, ”Hot spots”. Stadsområdesnämnd Öster
framhåller vikten av att Malmöringen tas i bruk och att Östervärn station öppnar som en
avgörande faktor för utvecklingsplanerna i översiktsplanen. Vid införande av de nya
stationerna längs Malmöringen öppnar flera möjligheter för bland annat
företagsetableringar, nya stationsnära bostadsområden och Malmöbors rörlighet i och från
och till staden. De nya stationerna som planeras får även med den planerade bebyggelsen i
Översiktsplan för del av Kirseberg ett större reseunderlag som kan motivera linjen ytterligare.
Mötesplatser
Ett Malmöövergripande kulturcenter planeras att förläggas inom planområdet. Placeringen
av ett kulturcenter innebär en möjlig barriärbrytning och sammanlänkande av staden.
Utvecklingen av en mötesplats med fokus på kultur kan bidra till spännande möten mellan
Malmöbor från hela staden och bidra till att skapa attraktiva, trygga och jämställda mötesplatser. Stadsområdesnämnd Öster understryker vikten av att vid ett tidigt stadie i planeringsprocessen planera för flickor och pojkar, kvinnor och mäns kultur- och fritidsbehov.
Där bland annat tillgång till mötesplatser, rekreation, kultur och idrott sätts i fokus och ges
utrymme ur ett barn-, jämställdhets-, och tillgänglighetsperspektiv.
Det framkommer inte i planen på ett tydligt sätt hur stort kulturcentret skulle bli i relation
till kulturininstitutioner i närområdet och hur detta center kan kopplas samman med andra
mötesplatser.
Identitet och dialog
I samrådsförslaget presenteras områdets identitet och stor vikt läggs på hur planen ska
bidra till att utveckla och skala upp de kvaliteter och potential som inryms i området i
dagsläget. Stadsområdesnämnd Öster understryker vikten av att bevara det som är
värdefullt för platsen idag och inte ersätta eller förändra genom att applicera nya värden
som motsätter sig de befintliga. Då begrepp som kvaliteter, identitet och värden grundar sig i
en subjektiv uppfattning är det viktigt att berörda aktörer och Malmöbor i området
involveras i planeringen. En sådan dialog har genomförts inför samrådsförslaget och är ett
angeläget tillvägagångssätt.
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Stadsområdesnämnd Öster anser det betydelsefullt med en vidareutveckling av
samverkansformer och medborgardelaktighet i planeringen där flickor och pojkar, kvinnor
och män i alla åldrar involveras och får inflytande över stadens utveckling. Det framgår inte
tydligt i vare sig planen eller i den avslutande sidan med rubriken ”Medverkande” att
exempelvis stadsområdesförvaltning Norr har deltagit i arbetet.
Stadsområdesförvaltningarna med sitt befolkningsansvar bör involveras i ett tidigt stadie i
planeringsprocessen. En utveckling av presentationen av medverkande i framtagandet av
en plan som denna skulle vara intressant där inte endast de tekniska förvaltningarna inom
staden presenteras utan även andra medverkande förvaltningar. Det skulle även med fördel
beskrivas att Malmöbor, idéburen sektor och näringsliv har bidragit till planen. Detta för att
betona och tydligt visa på mervärdet med samverkan kring planeringsfrågor tillsammans
med berörda aktörer och Malmöbor.
SÄRSKILT YTTRANDE
John Roslund (M), Ulla Herbert (FP), Lena Hamilton (M) och Tea Kurt (M) med
instämmande från Ingrid Gunnarson (M), Roland Hellborg (M) och Ahmad Jaro (M) har
avgivit särskilt yttrande.
Förvaltningens förslag till yttrande är i huvudsak bra, i synnerhet det sista stycket. Dock
hade vi ett antal synpunkter vi hade önskat få med i yttrandet som redovisas nedan.
Vi i den borgerliga oppositionen menar att man i översiktsplanen borde undersökt
möjligheten att införa sopsug i området. Detta för att minimera tunga fordon i själva
bebyggelsen. Vidare tycker vi att spårvagn är en spännande tanke, men så länge man inte
får en extern finansiering så är det inte rimligt att planera för en sådan. Dessutom menar vi
att man måste bli bättre på att utnyttja tydliga kollektiva knutpunkter. I detta fall är det
tågstationen vi tänker på. För de människor som vill klara sig utan bil är dessa typer av
områden extra attraktiva och då borde det vara rimligt att våga bygga rejält på höjden för
att på allvar förtäta staden och ge så många människor som möjligt chansen att bo där.
Översiktsplanen andas som i så många andra planer bilfientlighet. Vi menar att bilen även i
framtiden kommer att vara ett naturligt inslag i stadsmiljön, men med all säkerhet kommer
den att se annorlunda ut. Planer på att dränka gatorna i gupp kommer inte att underlätta för
de tusentals yrkeschaufförer som har gatan som sin arbetsplats. Dessutom underlättar det
inte utryckningsfordonens chans att snabbt ta sig till en plats vid en utryckning.
SÄRSKILT YTTRANDE
Anders Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) med instämmande av Peter Jangbro
(SD) Mariola Hansson (SD) har avgivit särskilt yttrande.
Vi i Sverigedemokraterna tycker att det är bra med visioner, men dessa ska i så fall vara
förankrade i verkligheten och dessutom kunna vara genomförbara till kostnader som
realiserbara. Till exempel så har man planerat för en "blandad bebyggelse" som ska bestå av
radhus, låghus (4-5 våningar) och fristående. Varför inte utnyttja dyrbar tomtmark på
höjden för att få billigare kvadratmeterpris? Prioritet måste vara att få bostäder till de som
redan bor i Malmö har råd med.
När det gäller infrastrukturen i framtiden verkar det som att man redan låst fast sig vid en
spårbunden ovanmarkstrafik, när det finns så många andra alternativ, bland annat det
investeringsdyrare, men det mer kostnadseffektiva tunnelbanealternativet. Eller kanske en
monorail?
Man kan också läsa att det runt järnvägsstallarna på Johanneslust planeras fem förskolor, är
man medveten om hur mycket gifter det finns i marken här?
Dessutom borde en översiktsplan även innehålla alla de negativa faktorer dessa projekt
medför, både för en hållbar miljö och för en minskad segregation för Malmös invånare.
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RESERVATION
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget yttrande till
stadsbyggnadsnämnden.

Länsstyrelsen i Skåne län
Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen har fått Översiktsplan för del av Kirseberg, fördjupning av översiktsplan för
Malmö, för samråd. Förslaget hänvisas fortsatt till som ÖP Kirseberg. Den
kommunövergripande översiktsplanen för Malmö stad, ÖP2012, antogs den 22 maj 2014.
Enligt handlingarna syftar ÖP Kirseberg till att möjliggöra för en fortsatt strukturerad och
välplanerad utveckling av planområdet i anslutning till den planerade Östervärns station.
Huvuddragen bygger på ny bebyggelse i stationsnära och kollektivtrafiknära lägen med tät,
blandad bebyggelse av bostäder och verksamheter med tillhörande service. Till detta anges
en utveckling för attraktiva gröna stråk och kopplingar mellan planområdet, befintlig
bebyggelse, stationen och centrum. Enligt planförslaget har området kapacitet att rymma
minst 4200 nya bostäder och lika många arbetsplatser. Planperioden sträcker sig till ca
2030.
Enligt 3 kap. 10 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska länsstyrelsen under samrådet
särskilt
1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana
allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas till vid beslut om användningen av
mark- och vattenområden,
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) tillgodoses, att
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen av områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,
4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår
två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsens synpunkter i sammanfattning

Länsstyrelsen är positiv till en vidareutveckling och förtätning av bostadsbebyggelse, service
och olika vardagsfunktioner i ett stationsnära läge kring Östervärn. Det är även positivt
med den höga ambitionen att knyta ihop planområdet med övriga staden, förbättra och
utveckla områdets service samt strävan att ta till vara planområdets kulturmiljövärden och
gröna värden. Länsstyrelsen konstaterar att planhandlingarna redovisar de aspekter som
behöver hanteras vid kommande plan- och lovgivning men att redovisningen generellt är
på en allt för övergripande nivå.
För ett flertal frågor som berör bl.a. risk och säkerhetsaspekter, buller, vibrationer,
miljökvalitetsnormer, kulturmiljövärden och föroreningar anser Länsstyrelsen att
redovisningen måste fördjupas för att kunna ge ett stöd vid kommande plan- och
lovgivning. Det saknas tydliga ställningstaganden och riktlinjer vilken markanvändning som
avses och vilka åtgärder som kan bli nödvändiga för att göra den lämplig. Länsstyrelsen
anser att en entydig markanvändningskarta behöver tas fram i kommande planhandlingar
som sammanfattar planförslagets ställningstaganden och riktlinjer.
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Fokus i redovisningen ligger på ett framtidsscenario där Simrishamnsbanan är byggd
nedsänkt i schakt samt att spårvägar införs. Länsstyrelsen är positiv till att planförslaget
avser att vara långsiktigt och att förslaget tar höjd för en sådan utveckling. Samtidigt finns
idag inte förutsättningarna för ett genomförande av Simrishamnsbanan och detta gäller
även nedsänkning av banan i den omfattning som förslaget anger. Även lokal spårväg
saknar idag förutsättningar för ett genomförande. Länsstyrelsen anser att planförslaget
måste fokusera på att ge vägledning och ange riktlinjer för att få god utveckling av området
utan Simrishamnsbanan. I det sammanhanget blir det särkskilt angeläget att tydligt redovisa
genomförbara förändringar av kollektivtrafik och gång- och cykelstråk som utgör
förutsättningar för den utveckling som planförslaget eftersträvar. Av kapitlet Genomförande
framgår att det är av stor betydelse för planområdet att Östervärns station åter tas i bruk.
Vidare anges att det kommer finnas goda möjligheter att ta tillvara hela planområdets
potential när Malmöringen öppnas (ytterligare persontrafik på Kontinentalbanan med
ombyggnad av Östervärns station och ny station Rosengård). Länsstyrelsen anser att
planhandlingarna i övrigt inte tillräckligt tydligt har sin utgångspunkt i detta alternativ, som
i dagsläget för anses vara det mest realistiska under planperioden. Det är av
planhandlingarna svårt att få en överblick av konsekvenserna och behovet av åtgärder av
ett sådant alternativ då fokus ligger på den mer visionära utvecklingen. Miljö- och
konsekvensbeskrivningen redovisar ett flertal alternativ, men enligt Länsstyrelsen är det
svårt att kunna göra en överblickbar jämförelse mellan alternativen för de olika sakfrågorna.
Av planhandlingarna konstateras att genomförandet till stor del är beroende av faktorer
som Malmö stad själv inte råder över och att utbyggnadsordning och utbyggnadstakten kan
vara svår att styra. Länsstyrelsen anser att planförslaget trots denna osäkerhet tydligare
måste ta ställning till vad som är en lämplig utveckling för området. ÖP Kirseberg är i
sammanhanget ett PBL-styrt dokument och av denna ska därför den avsedda
användningen av mark- och vattenområden framgå och hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras. För att kunna uppfylla syftet med ÖP Kirseberg, oavsett
utbyggnadstakt, är det angeläget att visa hur de olika scenarierna ska kunna länkas ihop.
Dels för att en bebyggelseutveckling ska kunna ske idag utan att förhindra t.ex.
utvecklingen av Simrishamnsbanan och dels för att framtida scenarier inte ska förhindra en
utveckling idag. I sammanhanget är det särskilt angeläget att påminna om att
översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna tydligt framgår.
Av planhandlingarna framgår inte hur riksintressena ska tillgodoses. Riksintressena för
kommunikation har funktioner både idag och i framtiden som måste kunna tillgodoses
samtidigt som närområdena ska kunna utvecklas. Länsstyrelsen kan konstatera att det
troligtvis är tekniskt möjligt att lösa flera av sakfrågorna men då marken är begränsad och
åtgärder kan förväntas vara förknippade med stora kostnader är det mycket olämpligt att
hänskjuta frågorna till kommande enstaka detaljplaner.
Inför fortsatt arbete

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna särskilt behöver bearbetas och utvecklas avseende
följande;
• En entydig markanvändningskarta som visar kommunens intentioner för hela
planområdet inom planperioden.
• Tydliga ställningstaganden avseende markanvändningen med vägledning och riktlinjer
som ger stöd inför kommande prövningar enligt PBL och MB.
• Konsekvenserna för berörda riksintressen ska framgå tillsammans med hur kommunen
avser att tillgodose riksintressena.
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• MKBn samt konsekvensbeskrivningen behöver vidareutvecklas för att tydligare visa
konsekvenserna av ett huvudalternativ som är realistiskt för planperioden. Slutsatserna
och behov av åtgärder som framgår av MKBn bör integreras i planförslaget. MKBn bör
generellt bearbetas för att alternativen ska bli mer jämförbara.
Inför det fortsatta arbetet bör nedan redovisade synpunkter beaktas.
Länsstyrelsens synpunkter avseende kraven på vägledning enligt 3 kap. 2 § PBL

Enligt 3 kap. 2 § PBL ska översiktsplanen ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras. Även vid tillämpningen av 3 och 4 kap. MB i ett ärende ska enligt
hushållningsförordningen prövande myndighet förhålla sig till den kommunala
översiktsplanen. Kommunens ÖP har således en vägledande roll både vid kommunens
prövningar och för andra myndigheter vilket ställer stora krav på tydlighet.
Det finns ett flertal kartillustrationer från mer övergripande strukturidéer till geografisk
sakinformation. Flera av dessa omfattar inte samma område som inledningsvis pekas ut
som den geografiska avgränsningen för ÖP Kirseberg.
Länsstyrelsen anser att handlingarna saknar en uttalad markanvändningskarta, vilket är
grundläggande för att på ett tydligt sätt kunna redovisa hur mark- och vattenområden ska
användas. Avvägningen mellan olika allmänna intressen blir därför oklar. Detta är särskilt
relevant för ställningstaganden där intressekonflikter kan uppstå.
Planeringsriktlinjerna som redovisas är i vissa fall motsägelsefulla. T.ex. anges
planeringsriktlinjer under stycket Bostadsbyggande att befintligt bostadsbestånd ska
kompletteras med större inslag av markbostäder samtidigt som kartillustration Stadskaraktär
och bebyggelsetäthet för ett flertal områden anger en täthet som förutsätter större
flerbostadshus av hög stadsmässighet. Det senare är också mer i linje med förslagets
ambition till förtätning och effektivt markutnyttjande. Flera av kartillustrationerna har
utpekanden som inte självklart går att väga samman utan ytterligare förklaringar. T.ex. hur
bostadsbebyggelsen i planområdets olika delar ska samordnas i enlighet med förslag som
pekas ut på kartillustration Näringsliv och handel samt kartillustrationen Samhällsservice.
Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar som jämförelse till planförslaget ett Nollalternativ,
alternativet Oförändrad markanvändningen samt alternativet
Simrishamnsbanan förläggs i markplan. Störst skillnad mot planförslaget är Oförändrad
markanvändning som innebär att markanvändningen fortsätter som idag.
Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningens alternativredovisning blir
problematisk då huvudalternativet, dvs planförslaget, är den utveckling som i dagsläget har
minst förutsättningar för att realiseras under planperioden. Det är också svårt att i
planhandlingarna få en enkel överblick över de olika alternativens konsekvenser samt att
göra en jämförelse mellan alternativen. Länsstyrelsen anser att
miljökonsekvensbeskrivningen och konsekvensbeskrivningen bör ta sin utgångpunkt i ett
planförslag som bygger på en utveckling av området utan Simrishamnsbanan.
Redovisningen kan därefter koppla på Simrishamnsbanan, i markplan och i tråg, som
framtida alternativa utvecklingar. Sammantaget bör MKBn bearbetas både avseende
huvudalternativet och för att göra redovisningen mer överblickbar.
MKBn redovisar genomförda utredningar vars resultat inte i tillräckligt hög grad har lyfts in
och varit vägledande för själva planförslaget. Det gäller t.ex. föroreningssituationen, särskilt
utpekade områden med behov av att förhindra översvämning, riskområden för
överskridande av MKN luft och bullerutsatta områden. Vidare redovisas behov av fortsatta
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utredningar som Länsstyrelsen anser bör genomföras redan under arbetet för att
avvägningen mellan allmänna intressen ska ske. Det gäller t.ex. områdets kulturmiljövärden
och dagvattenhantering.
Riksintressen enligt 3 kap. MB

Planförslaget omfattar och berör ett flertal riksintressen. Enligt planhandlingarna bedöms
planförslaget inte påverka syftet med riksintressena negativt. Länsstyrelsen vill i
sammanhanget påminna om att planförslaget ska redovisa hur riksintressena ska
tillgodoses och en sådan analys måste ta avstamp i riksintressenas värdebeskrivning och
att planförslaget redovisar eventuella åtgärder som krävs för att riksintressena ska kunna
tillgodoses. Påverkan på riksintressena har endast redovisats på en översiktlig nivå i
nuvarande planhandlingar. Utöver detta konstaterande lämnar Länsstyrelsen synpunkter på
följande riksintressen;
Riksintresse anläggningar för kommunikationer - Simrishamnsbanan
Simrishamnsbanan är en järnväg som gick mellan Malmö och Simrishamn via Tomelilla.
Idag återstår endast delen Malmö-Staffanstorp som är utpekad som riksintresse för
befintlig bana medan sträckan Staffanstorp-Tomelilla är utpekad som riksintresse för
framtida bana. Sträckan Malmö och Staffanstorp trafikeras inte. För Simrishamnsbanan har
två utformningsalternativ genom Kirseberg studerats: järnväg i markplan alternativt järnväg
nedgrävt i tråg. Av planhandlingarna framgår att ett nedsänkt läge innebär stora
merkostnader medan fördelarna finns i bättre stadsutveckling och miljö. Enligt
Trafikverket ska en eventuell nedsänkning av järnvägen ses som ett tillägg till det
grundutförande som staten tillhandahåller i det fall Simrishamnsbanan skulle förverkligas.
Med detta som bakgrund är det i dagsläget mycket oklart när och hur en trafikering av
Simrishamnsbanan kommer att genomföras. Länsstyrelsen anser därför att planförslaget
primärt har att beskriva en utveckling utan Simrishamnsbanan som förutsättning och att
därefter visa hur planförslaget kan anpassas till att Simrishamnsbanan åter tas i bruk med
trafik i markplan och därefter med en nedsänkning som alternativ.
Enligt planhandlingarna kan ett temporärt utnyttjande av spårområdet vara möjligt för
rekreation och biologisk mångfald. Kommande planhandlingar behöver redovisa om detta
kan innebära att skyddade arter etableras, vilket i så fall skulle kunna försvåra möjligheten
för att införa persontrafik i framtiden och på så sätt vara negativt för riksintresset.
Länsstyrelsen konstaterar att åtgärder dels kommer att krävas för att säkerställa
riksintressets funktioner men också för att säkra upp för närliggande bebyggelse vad gäller
hälsa och säkerhet utifrån järnvägens påverkan. Tillkommande bebyggelse och förändrad
markanvändning ska inte påverka riksintressena på ett sätt som medför nya begränsningar
för dagens eller den framtida tågtrafiken. Länsstyrelsen anser att kommande
planhandlingarna tydligare måste ge vägledning och ange riktlinjer för hur
markanvändningen närmast järnvägen ska regleras. Utan en sådan redovisning går det inte
att bedöma hur riksintressena ska komma att tillgodoses. Länsstyrelsen kan konstatera att
det troligtvis är tekniskt möjligt att lösa flera av frågorna men att det är olämpligt att
hänskjuta frågorna till kommande enstaka detaljplaner eftersom åtgärder och kostnader för
dessa behöver ses i större sammanhang och avvägningen mellan olika allmänna intressen
bör ske på en översiktsplanenivå.
Riksintresse anläggningar för kommunikationer - Malmö bangård
Enligt planhandlingarna anges hänsynsområden avseende hantering av farligt gods inom
Malmö bangård. Det framgår däremot inte hur dessa hänsynsområden är tänkta att
hanteras vid kommande lovgivning och vilka åtgärder som kan komma att krävas för att
göra föreslagen markanvändning lämplig.
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Vid Byggmästargatan ligger Trafikverkets trafikledningscentral som ingår i riksintresset för
Malmö Bangård. I underlaget beskriver man en ambition att förtäta området kring
trafikledningscentralen. Enligt planhandlingarna är förtätning av parkeringsytor och andra
mindre utnyttjade området möjliga att exploatera.
Trafikledningscentralen har ett långsiktigt strategiskt läge och en flytt av denna är tekniskt
och ekonomiskt inte möjligt.
Riksintresse för totalförsvaret
Inom planområdet finns inga riksintressen för totalförsvaret som kan redovisas öppet.
Inom kommunerna kan riksintresset framförallt påverkas av uppförande av höga
byggnadsverk som master och vindkraftverk. Det bör därför framgå av planhandlingarna
att det finns krav på remiss till Försvarsmakten vid alla ärenden avseende höga objekt
högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse.
Riksintresse för kulturmiljövården
Länsstyrelsen anser inte att ÖP Kirseberg anger några ytterligare ställningstaganden om hur
riksintresset för kulturmiljövården M:K 114 ska tillgodoses, utöver vad som anges i
ÖP2012. En stad är i ständig förändring och följer ofta tidens rådande stadsbyggnadsideal.
Det finns dock en gräns för när det nya suddar ut det gamla, när gränsen för respekten till
kulturmiljön överträds. Den gränsen, översatt till påtaglig skada på riksintresset, hade
behövt definieras i ÖP Kirseberg för att ge vägledning för hur riksintresset ska tillgodoses.
Kommunen har i ÖP2012 redovisat förslag till justeringar av riksintresset och dessa har
Länsstyrelsen tagit del av och diskuterat med kommunen. Länsstyrelsen arbetar nu med att
ta fram en justering utifrån den handledning för riksintresse för kulturmiljövården som togs
fram av Riksantikvarieämbetet 2014. Avsikten är att justeringen av riksintresset ska kunna
utgöra underlag för Malmö kommuns närmast kommande ändring av ÖP2012.
Hälsa och säkerhet

Buller
Det saknas riktlinjer och vägledning för hur bullersituationen ska hanteras inom
planområdet som helhet och i sina delar. Åtgärder som att byggnader med kontor och
handel ska kunna fungera som skydd för bakomliggande bostadsbebyggelse nämns, men
det framgår inte var denna lösning är möjlig eller lämplig. Andra åtgärder såsom
hastighetssänkningar framgår inte. Av planhandlingarna framgår att åtgärder för att hantera
buller kan komma i konflikt med åtgärder för att motverka överskridanden av
miljökvalitetsnormer för luft men hur avvägningen mellan dessa frågor ska hanteras
framgår inte.
Länsstyrelsen anser att det i sammanhanget är relevant att i kommande planhandlingar
förhålla sig till den nya förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader som börjar gälla
den 1 juni 2015, vilket har betydelse för detaljplaner som påbörjas från och med den 2
januari 2015.
Föroreningar
Av planhandlingarna framgår att det finns områden som är förorenade och att det behöver
hanteras vid kommande planläggning. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna tydligare
ska redovisa i karta och text vilka områden/platser som kan antas vara förorenade av
pågående eller nedlagda verksamheter. Av konsekvensbeskrivningen bör framgå vad
föroreningssituationen kan innebära för planeringen, hur man avser att hantera problemen
och om det t.ex. kan innebära normala eller stora kostnader för att åtgärda. Länsstyrelsen
utgår från att problemen kan vara olika stora och av olika karaktär inom planområdet,
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vilket i sig kan förväntas kräva olika hantering. ÖP Kirseberg bör i större utsträckning än i
nuvarande planhandlingar visa planområdets eventuella känslighet för spridning av
föroreningar, vad som kan vara områdestypiskt och om det finns verksamheter som
avseende föroreningar är olämpliga inom området. I sammanhanget kan ”Inventering och
riskklassning av Kirsebergsstaden i Malmö enligt MIFO-modellen fas 1” (Skandevall, 2001)
vara värdefull som underlagsmaterial. Enligt MKBn har en översiktlig
markmiljöinventering gjorts med utgångspunkt från befintlig markanvändning och utifrån
riktvärdet för mindre känslig användning. Länsstyrelsen kan inte se av planhandlingarna att
undersökningarna har inneburit några uttryckliga ställningstaganden eller krav på åtgärder
för föreslagen markanvändning inom planområdets olika delar. Detta är anmärkningsvärt
då några av huvuddragen med planförslaget är att möjliggöra omvandlingar av tidigare
verksamhets- och järnvägsändamål till blandad tät bebyggelse för bl.a. bostäder och
grönområden. De senare klassas som känslig markanvändning.
Risk för olyckor, översvämning eller erosion

Risker avseende närhet till farligt-gods-led på väg och järnväg
Enligt planhandlingarna finns det riskfrågor kopplade till närheten till Malmö godsbangård
samt farligt-gods-transporter på väg och järnväg. Vad gäller godsbangården anges ett
uppmärksamhetsavstånd för risker vid vistelse utomhus vid olycka på godsbangård på 270
meter men att ingen del av planområdet berörs av uppmärksamhetsavstånd vad gäller 200
meter för personer inomhus.
Uppmärksamhetsavstånd för kontor samt bostäder längs järnvägen som farligt-godsled
anges till 30 respektive 80 meter. Om ny bebyggelse uppförs inom
uppmärksamhetsavstånden ska riskanalyser genonomföras för att visa om och hur
bebyggelsen ska skyddas och hur godsbangårdens fortsatta verksamhet ska säkerställas.
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen måste redovisa hur föreslagen markanvändning ska
kunna göras lämplig i relation risker kopplade till farligt godsleder och godsbangård. Det är
olämpligt att hänskjuta frågorna till kommande detaljplaner då åtgärder som kan krävas
troligtvis berör flera delar av planområdet och därför bör hanteras i ett större sammanhang.
Även om exakta åtgärder inte är möjliga att reglera i översiktsplanen har planhandlingarna
att visa t.ex. hur nära en bostadsbebyggelse är önskvärd och möjlig att lägga
järnvägsstråken, vilka åtgärder som då är rimliga att vidta samt hur dessa är tänkta att
säkerställas vid kommande plan- och lovgivning. Länsstyrelsen anser att det inte går att
bedöma markens lämplighet utan en sådan redovisning.
Översvämning i ett föränderligt klimat
Av planhandlingarna framgår att det redan idag finns behov av nya systemlösningar för att
klara starka nederbördsmängder och dessa situationer bedöms bli allt vanligare. Områden
vid ishallen samt vid Östervärns station nämns som pekas särkskilt ut som
översvämningskänsliga vid skyfall. Vidare anges att det behövs ytor för fördröjning av
dagvatten och detta är möjligt både på kvartersmark och på allmän mark. Enligt
Länsstyrelsen är det lämpligt att kommande planhandlingar tydligare redovisar ytbehovet av
åtgärder och lämplig lokalisering på markanvändningskarta för att skydda befintlig och
kommande bebyggelse.
Miljökvalitetsnormer (MKN)

Miljökvalitetsnormer för luft
Av planhandlingarna framgår att den ökade trafiken kan medföra negativa konsekvenser
för luft och att luftkvaliteten redan idag ligger nära gränsen för det tillåtna intill
planområdets större vägar. På särskilt belastade platser kan trafikregleringar och liknande
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åtgärder behövas. Det framgår att det lokalt kan uppstå konflikter mellan intresset att
förtäta staden och hantera bullerfrågor samtidigt som miljökvalitetsnormerna ska
innehållas. Hur avvägningen mellan dessa olika intressen förväntas ske framgår inte.
Länsstyrelsen anser att kommande planhandlingar tydligare måste redovisa vilka områden
där MKN luft riskerar attöverskridas, vilka åtgärder som kan vara aktuella för att hantera
frågan och i vilka sammanhang dessa åtgärder kommer att genomföras. Det är normalt sett
varken möjligt eller lämpligt att hantera luftkvalitetsproblem i samband med enskilda
exploateringsprojekt. I sammanhanget bör även trafikreglerande åtgärder som skapar
marginaler till MKN luft övervägas. Det kan finnas konflikter mellan åtgärder för att
hantera MKN luft i relation till buller som inte har hanterats ytterligare (se även under stycket
Hälsa och säkerhet – buller).
Miljökvalitetsnormer för vatten
Av planhandlingarna framgår att påverkan från planområdet bedöms kunna bestå av
läckande markföroreningar som infiltrerar ner till grundvattnet och att läckage även kan
uppstå vid sanering av inkapslade föroreningar. Även nedgrävning av Simrishamnsbanan
kan innebära påverkan på grundvattnet. För ytvattnet anges att det redan i dagsläget finns
behov av för nya systemlösningar som kan klara starka nederbördstillfällen och att det
kommer att krävas fördröjning av dagvattnet innan det når ledningsnätet. I delar av
området finns även en översvämningsproblematik som behöver studeras vidare
tillsammans med frågan om separata dag- och spillvattensystem. Länsstyrelsen bedömer att
planförslaget sammantaget kan innebära att MKN vatten påverkas negativt och
planförslaget måste tydligare visa på hur och när åtgärder behöver sättas in för att MKN
vatten ska kunna följas. Av planhandlingarna framgår att olika delar av planområdet har
olika förutsättningar med behov av olika åtgärder och hänsynstaganden. Detta bör tydligare
framgå av kommande planhandlingar på både mark- och vattenanvändningskarta och i
vägledning och riktlinjer.
Övriga statliga intressen

Kulturmiljövård
Planhandlingarna visar att området har stora kulturhistoriska värden och kvaliteter som är
tänkta att bevaras. Länsstyrelsen efterlyser dock en djupare analys av vilka värden och
kvaliteter som planområdet har, vilka värden som bör bevaras och på vilket sätt. Kirseberg
har en egen särpräglad historik som både bidragit till utvecklingen av Malmö stad men
också skiljer sig från andra stadsdelar. Översiktsplan Kirseberg föreslår förändringar och
framtida utveckling som både kan bygga vidare på Malmös historiska utveckling och
Kirsebergs särpräglade lokalhistoria men kan också riskera att sudda ut det som är
områdets särprägel. Steget från de mer svepande dragen om särskild hänsyn till befintliga
kulturhistoriska värden är väl stort ner till att exemplifiera med att traverser och
ledningsstolpar ska förvaltas och utvecklas. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna
tydligare behöver definiera områdets kulturhistoriska värden, även i planområdets olika
delar, och ge vägledning för hur dessa ska hanteras vid kommande planläggning och
lovgivning. Här skulle den bakomliggande historiken och analyser av stadskaraktärer i
kapitlet Historik och kulturhistoriska värden kunnat användas i större grad för att ange
vägledning och riktlinjer för både befintlig och ny bebyggelse inför kommande lovgivning.
Fornlämningar och arkeologiska undersökningar
I området finns endast ett fåtal kända fornlämningar. Av dessa är inte någon synlig ovan
mark och som därmed skulle kräva särskild hänsyn med tanke på dess upplevelsevärden.
Det är emellertid högst sannolikt att det i områden där tidigare exploateringar inte medfört
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djupare markingrepp, finns idag okända, under mark dolda, fornlämningar. Arkeologiska
utredningar kommer att krävas för att ta reda på om så är fallet och hur välbevarade de är.

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden
Region Skåne har ansvar för det regionala tillväxtarbetet och
transportinfrastrukturplaneringen i Skåne samt är regional kollektivtrafikmyndighet och
beställare av den skånska kollektivtrafiken. Utifrån detta ansvar tar Region Skåne fram den
regionala utvecklingsstrategin, näringslivsprogram, den regionala trafikinfrastrukturplanen
samt trafikförsörjningsprogram. Genom strukturbild för Skåne arbetar Region Skåne med
att tydligare koppla samman det regionala utvecklingsansvaret och kommunernas
översiktsplanering. Region Skåne yttrar sig utifrån ovanstående ansvar.
Fördjupad översiktsplan för Kirseberg bygger vidare på den kommuntäckande
översiktsplanens prioriteringar, strategier och planeringsriktlinjer. Riktlinjerna går ett steg
vidare i att sätta ramarna för den fortsatta planprocessen utifrån planområdets specifika
förutsättningar. Jämlikhets-, hälso- och barnperspektiven har integrerats i
planeringsriktlinjerna.
Planförlaget innebär att Kirsebergsstaden växer ihop med Malmö centrum och
Johanneslust genom förtätning kring Östervärns station, av Järnvägsverkstäderna, längs
Simrishamnsbanan samt, på lite längre sikt, av området norr om Hornsgatan.
Markanvändningen innebär främst tillskott av bostäder men även handel och kontor, vid
Östervärns station samt längs områdets huvudstråk. Området har kapacitet att rymma
minst 4 200 nya bostäder och lika många arbetsplatser. När planen är genomförd skulle det
betyda att antalet boende och arbetande ökar till mer än 40 000 inom gångsavstånd från
Östervärns station.
Region Skånes synpunkter

Region Skåne ser mycket positivt på intentionerna i den fördjupade översiktsplanen for
Kirseberg, vilka ligger helt i linje med strategier får Det flerkärniga Skåne. Speciellt
ställningstagandet om att skapa socialt hållbara, attraktiva miljöer som erbjuder hög
livkvalitet. Den fysiska planeringen skapar fårutsättningar får en socialt hållbar utveckling
med attraktiva miljöer som utgår från människans behov. Region Skåne kommer med
intresse att följa Malmö stads utvecklingsarbete samt ser fram emot ett samarbete i dessa
frågor framöver.
Planforslaget innebär ett tillskott av minst 4 300 arbetsplatser och 4 200 nya bostäder som
kommer genererara cirka 40 000 boende och verksamma inom gångavstånd till Östervärns
station. Planområdet är därmed tillsammans med Nyhamnen ett av Malmö stads största
omvandlingsområden. Områdets centrala läge och närhet till Östervärns station, samt på
sikt möjligheten till ytterligare en station vid Sjölundaviadukten, bidrar till att tydligt knyta
planområdet till övriga regionen, vilket också beskrivs på tillfredställande sätt i planen.
Bland annat noterar Region Skåne med nöje att visionen för planen beskriver området som
porten till Österlen.
Kollektivtrafik och infrastruktur
I den fördjupade översiktsplanen ingår en rad strategiska järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
som påverkar utformningen av stadsdelen samt kollektivtrafikens
utvecklingsförutsättningar. Hit hör bland annat en ny huvudaxel får kollektivtrafiken längs
med Östervärnsgatan, Södra Bulltoftavägen och sedan vidare norrut genom centrala
Kirseberg mot Segevång. Det är också bra att förberedelser görs för att i framtiden kunna
anlägga spårväg, även om ytterligare utredningar behöver visa på nyttan av spårväg kontra
buss.
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Planområdet genomkorsas av två järnvägar, Kontinentalbanan och Simrishamnsbanan,
endast Kontinentalbanan trafikers idag med godståg. Det pågår ett arbete med att få till
stånd trafikering med persontåg på kontinentalbanan, den så kallade Malmöringen, som
beräknas öppna under 2015/2016. Östervärns station skulle i så fall åter tas i bruk och de i
dagsläget 18 000 boende och 9 000 arbetsplatser som ligger inom l 000 meter från stationen
får då direkt tillgång till det regionala tågnätet stationen ger därmed planområdet ett tydligt
regionalt sammanhang.
Malmö stad arbetar för att få till persontrafik även på Simrishamnsbanan för att binda
samman Malmö med Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo, Tornelilla och Simrishamn.
Simrishamnsbanan finns ej med i Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 eller
Regional transportinfrastrukturplan 2014-2025 för Skåne, vilket medför att i dagsläget finns
det inte någon finansiering för byggnationen och upprustningen av banan. Det är dock
Region Skånes långsiktiga strategi att trafikera båda dessa banor med pågatågstrafik.
Trafikverket Region Syd har upprättat järnvägsplan med status samrådshandling för val av
lokaliseringsalternativ för Simrishamnsbanan. Med genomförda samråd som grund
beslutade Trafikverket 2015-03-02 att inte fortsätta planlägga processen, då projektet inte
finns med i Nationell plan för transportsystemet för perioden 2014-2025 samt att med
utgångspunkt i val av lokaliseringsalternativ arbeta för en justering av korridoren för
riksintresset Simrishamnsbanan.
Ett reservat ska säkerställas längs Simrishamnsbanan så att den på sikt kan göras
dubbelspårig. Malmö stad beskriver i planförslaget området kring den framtida
Simrishamnsbanan i två tidsaspekter. Där steg ett syftar till att fram tills att det blir aktuellt
med persontåg på banan ska sträckningen fungera som ett rekreationsområde, vilket
Region Skåne ser som positivt.
Region Skåne ser positivt på och ställer sig bakom förslaget gällande en ny huvudaxel för
kollektivtrafiken längs med Östervärnsgatan, Södra Bulltoftavägen och sedan vidare norrut
genom centrala Kirseberg mot Segevång.
Bostäder
I Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030, läggs stor vikt vid balansen
på bostadsmarknaden. Målsättningen är att 6000 nya bostäder ska byggas per år och att det
ska ske med en allsidig sammansättning av upplåtelseformer, storlek och huspriser för att
matcha en årlig befolkningstillväxt på l %. Enligt planförslaget ska förtätning ske med en
blandad stadsbebyggelse avseende funktioner, upplåtelseformer, bostadsstorlekar och
hustyper. Blandningen ska förekomma både på områdes- och kvartersnivå. Det befintliga
bostadsbeståndet behöver kompletteras med en större andel stora hyres- och
bostadsrättslägenheter och med ett större inslag av markbostäder. Markbostäderna kan
utföras i form av radhus, parhus och gatuhus, eller genom att skapa trädgårdar för dem
som bor i flerfamiljshusens bottenvåningar. Region Skåne ser positivt på denna ambition
och ser därmed att Malmö stad tar höjd för samtliga ställningstaganden i Det öppna Skåne
2030, vad gäller bostadsförsörjning.
Kultur
I de kulturpolitiska målen för Skåne innefattas bland annat en stärkt kulturell infrastruktur
samt ökad tillgång och tillgänglighet till kulturlivet. I planförslaget påpekas att Malmö stad
vill öka de kulturella utrymmena med nya lokaler för att stödja lokal kulturverksamhet, samt
också möjligheten till ett kulturcentrum för att kunna locka medborgare från övriga
stadsdelar. Att öka tillgången och tillgängligheten, samt den kulturella integrationen med
resterande delar av Malmö ser Region Skåne därför som positivt utifrån de två ovan
nämnda kulturpolitiska prioriteringarna.
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I förslaget nämns också att planerade nybyggen ska göras med hänsyn till existerande
kulturmiljöer och att denna ska vara i ton med befintlig bebyggelse. Bevarande av
kulturmiljö är en del av den regionala kulturplanen och föreslagna åtgärder noteras därför
med tillfredställelse.
Folkhälsa och social hållbarhet
Ur folkhälsosynpunkt ser Region Skåne att planförslaget är ambitiöst, då det till exempel
lyfter både trafikens och grönstrukturens betydelse för befolkningens hälsa och sociala
förutsättsättningar. Det finns grundläggande riktlinjer för att beakta jämlikhet, jämställdhet
och barnperspektiv samt förutsättningar för personer med funktionsnedsättning.
Behov och nytta av mötesplatser och grönytor beskrivs på ett bra sätt i planförslaget. Det
finns en målsättning om att grönområden ska ligga högst 300 meter från bostaden, utan att
en barriär ska behöva korsas. Området ska också innehålla en grannskapspark på cirka l
hektar, och det finns en målsättning med "alltid något grönt i sikte". Region Skåne ser att
detta i kombination med stadsodling inom området gör att det finns en hög ambition med
att planera för grönområden. När det gäller servicebehovet bedöms det utifrån behov av
skola, förskola och omsorg. Det kan finnas en konflikt om markanvändningen i en tät stad,
där det finns uppenbara svårigheter att tillskapa tillräckliga ytor för barns utevistelse och
pedagogisk verksamhet. Det kan till exempel handla om möjligheten till tillräckligt stora
förskolegårdar, skolgårdar, fritidshem, rekreationsplatser, näridrottsplatser, bibliotek med
mera. Region Skåne ser att det vore värdefullt om planförslaget redovisade denna konflikt
samt att eventuella konsekvenser av otillräckliga ytor beskrivs.
Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att skapa delaktighet och är en av de viktigaste
bestämningsfaktorerna för att främja människors hälsa. Under planförslagets
genomförandedel står det att: "Det är särskilt viktigt att boende i området upplever att de
har möjlighet att ta del av och ge synpunkter på områdets utveckling. Dialogen bör
utformas så att mäns, kvinnors, äldres, ungdomars och barns synpunkter blir hörda."
Region Skåne ser detta som en bra målsättning men det framgår inte om kommunen haft
den ambitionen även under framtagandet av planförslaget. Förslaget hade även vunnit på
att aktivt inhämta synpunkter från de grupper i samhället som normalt har svårt att komma
till tals.
Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för en tät stad med många människor som
bor och verkar i närheten till trafikerade gator och spår. Buller och luftföroreningar har stor
påverkan på människors hälsa och förutsättningar för ett gott liv. Buller är den
miljöstörning som drabbar flest människor, och som även ökar för varje år.
Naturvårdsverket har gjort en kartläggning av antalet bullerexponerade i Sverige och de
samhällsekonomiska kostnaderna (SWECO 2014-06-30) och beräknar att ca l ,5 miljoner
människor utsätts för buller till en samhällsekonomisk kostnad på ca 16 miljarder. I Skåne
beräknas medellivslängden förkortas med 8 månader för personer som bor i städer på
grund av detta. Det finns, som framgår av underlaget, stora möjligheter att skapa
hälsosammare miljöer genom en bättre trafikplanering och ökat fokus på gång, cykel och
kollektivtrafik, men planförslaget hade vunnit på att belysa denna problematik tydligare.
Cykel- och gångtrafik
Enligt planförslaget ska gång- och cykeltrafik vara prioriterad inom boendekvarteren.
Vardagsaktiviteter ska vara enkla att nå till fots eller med cykel. Fotgängare och cyklister ska
samlas till aktiva stråk och i stadsmiljön ska det tydligt synas att fotgängare och cyklister är
prioriterade. Lokalgatorna ska med fördel kunna utformas och regleras som gång- eller
cykelfartsgator. För att undvika att högt belastande biltrafik går genom planområdet ska
parkering i huvudsak lösas i parkeringshus, som genom en lokalisering nära järnvägar och
längs huvudgator. Man vill verka för att minska bilinnehavet, och det ska bland annat ske
genom att stimulera bilpooler.
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Region Skåne ser lovvärt på att gång- och cykeltrafik ska vara prioriterad inom området.
Region Skåne ser gärna att en målsättning om ändrad parkeringsnorm eller liknande införs,
för att tydligare kunna arbeta med parkering som verktyg för att minska biltrafiken.
Planförslaget har som en utgångspunkt att bryta de barriärer som finns i området. Vägar
och järnvägar utgör barriärer mellan stadsdelarna och skiljer människor åt. Utformningen
av området syftar till att "läka samman staden", vilket innebär att tunnlar anläggs under den
högt belägna Kontinentalbanan. Region Skåne ser positivt på detta men vill i
sammanhanget påpeka vikten av att beakta den upplevda tryggheten, främst ur ett
järnställdhetsperspektiv, vid planering och utformning av tunnlarna.

Malmö centrala pensionärsråd
Malmö centrala pensionärsråd ställer sig positivt till samrådsförslaget.
Rådet anser att det är av vikt att vid det fortsatta planarbetet tas hänsyn till behovet av
tillgängliga lokaler för till exempel pensionärsorganisationer.
Centrala pensionärsrådets remissvar är en sammanställning av de gemensamma
synpunkterna från representanterna för pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna och
SKPF. Rådets politiker framför sina åsikter genom andra remissinstanser. Respektive
organisations svar bifogas i sin helhet.

MKB Fastighets AB
Först vill vi peka på att det finns mycket positivt i samrådsförslaget. Vi ser det som positivit
med en hög exploateringsgrad för att därigenom skapa stad samtidigt som man gör plats
för markbostäder.
Vi ser också de olika förslagen om samutnyttjande som positivt, likaså den högre
exploateringen i stationsnära lägen. För att kunna skapa detta kommer det att krävas stora
investeringar i infrastruktur som inte vet om eller hur de är finansierade.
Att bebyggelsen görs med olika upplåtelseformer både mellan och inom olika områden ser
vi som positivt. Likaså att behovet av större lägenheter skall kunna tillgodoses. Den
blandande bebyggelsen man föreslår som förtätning ter sig också positiv. Dock vill vi peka
på att flerfamiljshusens bottenvåningar i viss grad lämpar sig för verksamhetsetableringar,
men långt ifrån alla. Här manar vi till försiktighet.
I avsnittet ”Plats för näringsliv och handel” upplever vi att det är för hög detaljeringsgrad
för flexibelt kunna utveckla området för verksamheter.
Inom området finns ett otillräckligt dagvatten/spillvattenät redan för befintlig bebyggelse
och befintligt klimat. Lokal fördröjning anges som svar för den tillkommande bebyggelsen.
Viktigt att den tillkommande bebyggelsen i exploateringskostnaderna inte också får täcka
kostnader för de kapacitetsbrister och underhållsbehov som finns redan idag.
Vi önskar en större koppling mellan klimatanpassningsfrågan, som berörs i
miljökonsekvensbeskrivningen, och planeringsriktlinjerna. Stadens analys av Holma och
Kroksbäck efter skyfallet 31/8 2014 indikerar att även dag- och spillvattensystem med
relativt hög kapacitet inte kan ta hand om stora skyfall utan översvämningar. Att hitta
kostnadseffektiva satt att förhindra skador/risker från ökade skyfall är en viktig fråga
framöver. Planen anger samutnyttjande av olika funktioner som en viktig fråga vilket är
positivt. Här bör även översvämningszoner tas med. Det bör utredas om lokaliseringen av
funktioner som kan översvämmas utan stora konsekvenser som park, idrottsplats,
fotbollsplan kanske bör riktas till naturligt låglänta delar av planområdet för att uppnå
kostnadseffektivitet?
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Parkering Malmö
Inledning

Parkering Malmö har valt att lägga vikt på de frågor som direkt eller indirekt har bäring på
våra uppdrag vilket inom ramen för denna remiss framförallt berör delen med
trafikkopplingar och prioritering mellan olika trafikslag.
Våra synpunkter

Översiktsplanen för denna del av Kirseberg är en väl genomtänkt plan som ligger väl i linje
med stadens ambitioner att främst växa genom förtätning och binda samman stadens olika
delar. Ett viktigt nav i denna översiktsplan är Östervärns station och kontinentalbanan.
Det föreslås i remissen att parkering så långt möjligt av kostnads- och stadsutvecklingsskäl
skall lösas i parkeringshus, som med fördel lokaliseras b la vid Östervärns station. Detta
förslag stödjer vi då detta läge också sannolikt kan innebära bäst effekter avseende
samutnyttjande.
I förslag till Trafik- och mobilitetsplan för Malmö analyseras stadens utmaningar med
ambitionen att minska andelen bilburna resor för såväl malmöborna som för
inpendlingsresor. Om denna plans målsättningar uppnås för resandet 2030 så innebär
tillväxten att det fortfarande är samma antal bilar och 60-80% fler kollektivtrafik- och
cykeltransporter som skall ske.
Parkering Malmö har tidigare förespråkat kontinentalbanan som en möjlig lösning för
Park/Ride lösning för resande till Malmö centrala delar. Vår tanke är att genom att anlägga
parkering i anslutning till stationerna vid kontinentalbanan kan inpendlare ställa bilen vid
dessa och sedan ta Malmöringen sista biten och därigenom skulle citykärnan kunna avlastas
från biltrafik.
Svågertorp är en bra station för resande söderifrån medan Östervärn skulle kunna vara en
bra station för resande som kommer norrifrån.
Sannolikt skulle inpendlare som framför allt parkerar dagtid och boende vars behov är
störst på övriga tider kunna samnyttja parkeringsplatser belägna i anslutning till Östervärns
station.
Det är viktigt att i det fortsatta arbetet med detaljplanerna inte bara se till områdets
parkeringsbehov utan också beakta stadens övergripande utmaning att hantera den tillväxt
som kommer att ske och att noggrant utvärdera kontinentalbanans möjligheter.

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har fått Översiktsplanen för yttrande och vill
framföra följande synpunkter.
Sidan 27 Vatten
Här framgår att man behöver ändra det kombinerade avloppssystemet som finns idag. Det
är viktigt för att minska risken för översvämningar och bräddningar av förorenat
avloppsvatten. Inom planområdet finns också läckande markföroreningar som behöver
saneras för att förhindra förorening till grundvatten men även till ytvatten och vidare ut i
havet. I planen sägs också att en nedgrävd Simrishamnsbana kan påverka både
grundvattens nivå och dess kemiska status. När planområdet förtätas ökar andelen
hårdgjorda ytor och mängden dagvatten. Här är det viktigt att tillse att dagvatten som är ett
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avloppsvatten renas innan det släpps vidare till recipient. Detta så man inte bara focuserar
på att bli av med vattenmängderna.
Sidan 28 Kultur- och fritidsaktiviteter
Här är det viktigt att även komma ihåg och värna om de kulturbärande planteringar från
olika tidsepoker så att byggnationer och trädgårdar/parker och andra grönytor gemensamt
speglar sin tidsepok. Detta glöms ofta bort och innebär också att vissa reliktväxter
försvinner från gamla planteringar när man ändrar och moderniserar i ett område. Detta
gäller även gamla koloniområden.
Sidan 30 Trafikkopplingar
Simrishamnsbanans schakt har bara nämnts att det kan medföra risk för föroreningar till
grundvatten samt påverka grundvattennivån. Ett schakt kommer även att medföra
pumpning av förorenat dagvatten som måste ut från schaktet samt att vattenrörelser i
marken i anslutning till spårområdet också kommer att påverkas. Det kan också påverka
ytvatten i kringområdet till schaktet genom att det blir minskad eller ökad tillförsel av
vatten. Här är också en ökad föroreningsrisk för ytvatten om förorenat dagvatten från
spårområdet leds till vattendrag, småvatten eller dammar i anslutning till
Simrishamnsbanan. Såväl Simrishamnsbanan som Kontinentalbanan har också farligt
godstransporter vilket innebär en ökad risk för förorening av mark och vatten.
Miljökonsekvensbeskrivning
Här framgår att markföroreningar inom planområdet medför betydande miljöpåverkan.
Dessa måste naturligtvis saneras på ett sådant sätt så föroreningar av såväl yt- som
grundvatten undviks.

Stadskontoret
Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har översänt samrådsförslag till Översiktsplan för del av Kirseberg till
stadskontoret för kännedom och eventuella synpunkter. Samrådsförslaget är en
fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen för Malmö. Förslaget godkändes
som underlag för samråd av kommunstyrelsen den 14 januari 2015. Antagande i
kommunfullmäktige beräknas ske hösten 2016.
Planförslaget bygger vidare på den kommuntäckande översiktsplanens inriktning, att skapa
förutsättningar för en nära, tät, grön och funktionsblandad stad. Den idag dåligt utnyttjade
centrala marken föreslås därför få en betydligt effektivare markanvändning som möjliggör
för ca 4000 nya bostäder och ca 4000 nya arbetstillfällen. Bebyggelsen minskar barriären
mellan Kirseberg och den centrala staden samtidigt som Östervärns station får ett större
resandeunderlag, vilket är viktigt då den åter planeras för trafikering.
Synpunkter

Stadskontoret vill i samrådsskedet lyfta följande synpunkter för det fortsatta arbetet:
-

En grundläggande förutsättning och viktig utgångspunkt för planeringen är
befolkningsprognosen. Den nya prognosen som kommunsstyrelsen behandlade
den 27 maj visar att Malmö kan bli 150 000 fler år 2040. Befolkningsförändringarna
ställer stora krav på hållbara investeringar och att kommunen arbetar långsiktigt och
förebyggande för att tillgodose olika åldersgruppers efterfrågan och behov av
kommunal service så som utbyggnad av lokaler, utbyggnad av infrastruktur,
bostäder och möjliggörande av platsmark för näringslivet.
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-

-

-

-

Med den bostadsbrist som vi har i Malmö är det särskilt viktigt att utnyttja
exploateringsmöjligheterna i området för ett ökat bostadsbyggande. Detta med
utgångspunkt i översiktsplanens inriktning om en nära, tät, grön och
funktionsblandad stad. Nära koppling till utbyggnadsstrategin är också viktig.
Genomförande- och konsekvensavsnitten bör utvecklas med en tydligare koppling
till Malmö stads långsiktiga investeringsstyrning samt behov av fördjupade underlag
för analys av ekonomi (totalt samt över tid) och nyttor.
Fördelning av marken i privatägd och kommunens markinnehav, samt
konsekvenser av markägandet saknas i planförslaget och kan med fördel förtydligas.
Framtida höghastighetståg enligt Sverigeförhandlingens uppdrag bör beaktas då
området inte ligger så långt från Malmö C.
Det är viktigt med flexibilitet i planeringen kring Östervärn station. Stadskontoret
ser en möjlig risk i en övertro på hur tät tågtrafik som kan trafikera stationen.
Området bör kunna fungera även med den relativt glesa tågtrafik som nuvarande
planering för Malmöringen medger, d.v.s. halvtimmestrafik per riktning.
Det är viktigt att bibehålla markreservatet för en Simrishamnsbana (eller
motsvarande annan kollektivtrafik) som ska passera under Kontinentalbanan och
över Södra Bulltoftavägen, dvs området sydväst om Kontinentalbanan och öster
om Södra Bulltoftavägen (norr om Ellstorp) har strategisk betydelse som
kollektivtrafikreservat.
Koppling till arbetet som sker i pågående uppdrag Storstadspaket för Malmö med
omkringliggande kommuner, som tar sin utgångspunkt i uppdrag inom Bygg Malmö
helt och den nationella satsningen Sverigeförhandlingen, är viktig.
Dessutom är kopplingen till Malmökommissionens resultat viktig.
Stadskontoret välkomnar underhandsdiskussioner med stadsbyggnadskontoret i det
fortsatta arbetet.
Stadskontoret avser att i framtida beredning av planen utgå från ovanstående
synpunkter.

SYSAV
Sysav vill lyfta fram det positiva i att samrådsförslaget på ett så tydligt sätt tar upp
avfallshanteringen i staden som en viktig del av översiktsplanen, samt de kopplingar som
finns till den gemensamma Avfallsplanen för Malmö stad och Burlövs kommun.
Det är även positivt att samrådsförslaget så tydligt lyfter fram att det tidigt i
planeringsprocessen skall beredas utrymme i staden för fastighetsnära insamling och
sortering av avfall, plats för ett antal återvinningsstationer samt plats för en kvartersnära
återvinningscentrat I den täta, gröna staden behövs plats för hanteringen av uppkommet
avfall, vilket samrådsförslaget har hörsammat.
I detta sammanhang är det även värt att nämna att regeringen avser lägga över ansvaret för
insamling av förpackningsmaterial från producenterna till kommunen, vilket kan påverka
den framtida insamlingen av förpackningar och därmed behovet av plats för detta i staden.
Samrådsförslaget hänvisar till nu gällande gemensam Avfallsplan för Malmö Stad och
Burlövs kommun 2011-2015. Avfallsplanen för Malmö stad och Burlövs kommun är för
närvarande under revidering, med sikte på att bli antagen i slutet av 2015 och gälla för
2016-2020. De nya övergripande målen för avfallshanteringen kommer även fortsatt att
vara gemensamma för Malmö stad och Burlövs kommun, givet att nuvarande förslag
godkänns av respektive kommunfullmäktige. Även Sysavs övriga ägarkommuner i södra
Skåne samt Sysavs egen verksamhet kommer att omfattas av dessa mål. Framtagna förslag
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till gemensamma mål för avfallshanteingen till 2020 är sammanfattade i tre fokusområden
med totalt 8 tillhörande effektmål för 2020:
Fokusområde 1: Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder
- År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015
- År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört med år
2015
Fokusområde 2: Hållbar sortering med ökad återvinning
- År 2018 är 50 % av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att växtnäring
och energi tagits tillvara, år 2020 är nivån ännu högre
- År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halveras för
respektive material jämfört med år 2015
- År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016
Fokusområde 3: Hållbar hantering för en renare miljö
- År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll
- År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria
- År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016
Samrådsförslaget innehåller information om att målet för insamling av matavfall till2015 är
35 %, vilket stämmer med nu gällande Avfallsplan. Nivån 50% insamlat matavfall är ett
nationellt mål till2018, vilket omfattas av förslaget till ny Avfallsplan för Malmö stad och
Burlövs kommun.
Även flera av övriga mål syftar till att sortera ut värdefulla material från restavfallet En
utökad sortering kräver mer plats i stadsmiljön, och det är viktigt att översiktsplanen tar
höjd för detta.
Sysav vill även lyfta fram betydelsen av att planera för avfallstransporter inom och ut från
området, i synnerhet då detta annars kan föranleda problem när man bygger tätt. Säkerhetsoch arbetsmiljöaspekterna är viktiga i detta sammanhang. Det är viktigt att planera för att
avfallsfordon kan komma fram på ett säkert sätt i förhållande till andra trafikanter samt
fotgängare. Likaså behöver avfallsfordonen kunna köra sina rundor utan att behöva backa.
Korta dragavstånd mellan avfallsfordon och avfallskärlens placering är viktigt för
avfallshämtarnas arbetsmiljö.

Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. Dock så framkommer ej detaljerat
förslag över vilka byggnadshöjder som kan bli aktuella för planområdet.
Försvarsmakten skall remitteras alla de plan- och lovärenden som berör höga objekt och
definitionen för höga objekt är enligt Luftfartslagen:
- De objekt vars totalhöjd överstiger 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse
- De objekt vars totalhöjd överstiger 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
Före detta luftfartsverket, numera LFV, definierar sammanhållen bebyggelse utifrån
Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000. Tätort anges i gult på kartan.
Planområdet är beläget inom tättbebyggt område och om kommande detaljplan föreslår
byggnadshöjder vars totalhöjd överstiger 45 meter skall myndigheten remitteras dessa
ärenden så att myndigheten kan göra en bedömning i det enskilda ärendet.
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Lantmäterimyndigheten i Malmö
Malmö kommunala lantmäterimyndigheten ser omvandlingen och förtätning av stadsdelen
som en intressant utmaning i fastighetsrättsligt avseende.
När planer kommer till genomförande, speciellt inom ett område som Kirseberg, kommer
fokus att sättas på ansvaret (dels anläggande, dels drift) av olika element i staden. Då är det
bra om man har övervägt vad som skall vara allmänt och vad som skall vara enskilt. För
enskilt ansvar bör möjligheter till samverkan och interaktion mellan fastighetsägare
genomlysas.
Fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen och angränsande lagstiftning
är de redskap som lantmäterimyndigheten har kompetens att hantera för att lösa
fastighetsrättsliga frågor som alltid uppkommer i områden skall omvandlas och förnyas.
Insikt i genomförandefrågor är avgörande för att kunna hitta goda och kostnadseffektiva
lösningar för stadsbyggandet. Lantmäterimyndigheten bidrag gärna med att förmedla sin
del av nödvändig kunskap till intresserade förvaltningar och avdelningar inom kommunen
och andra aktörer inom detta fält.
För att klargöra översiktsplanens betydelse som genomförandeinstrument behöver det
förtydligas vilket stöd planen ger exv. enskilda fastighetsägare att ta initiativ till och verka
för planens förverkligande inom sin fastighet. Detta har sannolikt allra störst relevans inom
ej ännu detaljplanelagt område.
Även där befintlig detaljplan finns och denna uppenbart motsäger översiktsplanen finns
behov av att tydligt klargöra handlingarnas inbördes status och processen för hur
översiktsplanens intentioner kan förverkligas. Det ska inte reda något tvivel om vad den
enskilde fastighetsägaren kan eller inte kan förvänta sig av översiktsplanen.

MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Myndigheten för samhällskydd och beredskap avstår från att yttra sig i ärendet.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Polismyndigheten i Skåne
Polisområde Malmö har tagit del av handlingarna i översiktsplan för del av Kirseberg
(samrådsförslag) och har följande synpunkter.
- Översiktplanen upplevs som väl genomarbetad och polisområdet har, i beaktande av
det ämnesområde som Polisen ansvarar för, inga synpunkter på innehållet utöver den
punkt som anges nedan.
- Polisområde Malmö anser att MOMS (Malmö områdesundersökning 2012 samt
kommande undersökning som genomförs under år 2015) bör nämnas i dokumentet
och då med angivelse att undersökningen ska beaktas i det fortsatta arbetet.

Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet avstår från att lämna synpunkter i ärendet. I detta fall anser
Riksantikvarieämbetet att ärendet bäst hanteras i kontakt med länsstyrelsen, som
företrädare för de statliga kulturmiljöintressena.
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Statens geotekniska institut, SGI
Bakgrund
Statens geotekniska institut, SGI, har av stadsbyggnadskontoret i Malmö erhållit rubricerat
ärende med begäran om yttrande. Vårt yttrande begränsar sig till geotekniska
säkerhetsfrågor som rör ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till
översvämning. SGI granskar inte frågeställningar rörande grundläggning och markmiljö
inkl. markradon.
Underlag
Översiktsplan för del av Kirseberg, fördjupning av översiktsplan för Malmö,
samrådsunderlag, januari 2015.
Miljökonsekvensbeskrivning till Översiktsplan för del av Kirseberg, Samrådsunderlag
januari 2015.
SGI:s synpunkter
Samrådshandlingen, inklusive MKB:n, saknar i allt väsentligt beskrivning av de geologiska
och geo tekniska förhållandena. På motsvarande sätt saknas en värdering av geotekniska
faktorer som kan medföra risker eller begränsningar i kommande detaljplaner. SGI har i
tidigare yttranden över översiktsplanen får Malmö stad (SGI 2013-04-020 Dm 5.1-13020103) rekommenderat en komplettering rörande geotekniska säkerhetsfrågor. Allmänt
anser SGI att det i en översiktsplan, eller en fördjupning av denna, bör redovisas en strategi
för hur de geotekniska frågorna ska klarläggas i senare skede. SGI har ingen information
som pekar på särskilt ogynnsamma förhållanden i det aktuella planområdet, men saknar
således en översiktlig redovisning av de geotekniska förutsättningarna.

Trafikverket
Generella synpunkter
Planområdet innebär en förtätning kring Östervärns station, av Järnvägsverkstäderna, längs
Simrishamnsbanan samt området norr om Hornsgatan med nya bostäder, handel och
kontor. Fullt utbyggt förväntas planen innebära 4200 nya bostäder. Enligt det utbyggda
förslaget för området skulle 40 000 boende och sysselsatta nå Östervärns station på mindre
än 1 km.
Trafikverket är generellt positiv till förslaget. En förtätning av staden i stationsnära läge
skapar goda långsiktiga förutsättningar för hållbart resande. Ny bebyggelse kommer dock
att lokaliseras i närheten av riksintressen och placeringen och utformningen kommer
behöva anpassas avseende buller, vibrationer, säkerhet och luftkvalitet för att inte inkräkta
på riksintressena. Tillkommande bebyggelse och förändrad markanvändning ska inte
påverka riksintressena på ett sätt som medför nya begränsningar för dagens eller den
framtida tågtrafiken.
Förslaget utgår genomgående från att Simrishamnbanan, vid en framtida trafikering skulle
förläggas nedsänkt. Det saknas en beskrivning av hur förslaget skulle kunna
genomföras med en trafikerad Simrishamnsbana i markplan.
Riksintressen
Förslaget innebär förändringar nära Malmö godsbangård, Kontinentalbanan och
Simrishamnsbanan som alla ingår i riksintresset för kommunikationer. Områden som är av
riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna. Malmö stad har endast på ett väldigt översiktligt beskrivit
påverkan på riksintressen i den fördjupade översiktsplanen.
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Simrishamnsbanan
Simrishamnsbanan sträcker sig mellan Malmö och Simrishamn. Sträckan mellan Malmö
och Staffanstorp är formellt inte nedlagd men trafikeras inte och har mycket låg standard.
Trafikverket har utrett en upprustning av järnvägen Malmö-Staffanstorp och ny järnväg
Staffanstorp-Tomelilla för att möjliggöra persontågstrafik på sträckan. En finansiering av
dessa åtgärder saknas och därför har Trafikverket tagit beslut att planläggningen av
projektet avbryts.
För Simrishamnsbanan har två utformningsalternativ genom Kirseberg studerats: järnväg i
markplan alternativt järnväg i nedsänkt läge. Ett nedsänkt läge innebär stora merkostnader.
Fördelarna avseende stadsutveckling och miljö är påtagliga och är till största del kopplat till
nytta för staden. En eventuell nedsänkning av järnvägen ses som ett tillägg till det
grundutförande som staten tillhandahåller i det fall Simrishamnsbanan skulle förverkligas.
En nedsänkning är endast möjlig om merkostnaden (jämfört med järnvägen i
markplan) skulle finansieras av Malmö stad.
Att temporärt nyttja spårområdet till rekreation och för biologisk mångfald kan påtagligt
försvåra möjligheten att införa persontrafik i framtiden.
Förbindelser över/under järnvägen
Förslaget innebär totalt 14 planskilda kopplingar över eller under Simrishamnsbanan och
Kontinentalbanan, vilket visar på en hög ambitionsnivå vad gäller tillgänglighet. Idag finns
6 befintliga planskilda korsningar (Inre Ringvägen, Segemöllegatan, Sallerupsvägen, Södra
Bulltoftavägen, Lundavägen och Stockholmsvägen) och 3 plankorsningar (Mölledalsgatan,
Vattenverksvägen och Östra Fäladsgatan). Utöver de befintliga kopplingarna föreslås 4 nya:
en ny huvudgata mellan Singelgatan och Södra Bulltoftavägen och tre nya gång- och
cykelkopplingar.
Utformningen av korsningar över eller under järnvägen beror på förutsättningar som idag
inte är kända. Järnvägens läge (nedsänkt eller upphöjt) i det fall Simrishamnsbanana skulle
förverkligas får avgörande konsekvenser för hur dessa skulle utformas. Oavsett järnvägens
framtida höjdläge bedömer Trafikverket att föreslagna kopplingar är praktiskt möjliga att
genomföra.
Nya plankorsningar som föreslås (utöver dagens befintliga) är endast möjliga givet
att Malmö åtar sig att, i det fall Simrishamnsbanan trafikeras igen, bekosta
erforderliga skyddsanläggningar eller planskildheter. Dessa korsningar måste diskuteras i
mera detalj inför framtagande av detaljplan. Överenskommelse för att förtydliga ansvar och
kostnader för nya kopplingar måste tecknas mellan Malmö stad och Trafikverket innan
detaljplan antas.
Den fördjupade översiktsplanen måste beskriva hur förslaget skulle kunna genomföras om
Simrishamnsbanan trafikeras i markplan.
Östervärns station
Malmö visar en möjlig utveckling av Östervärns station med höga ambitioner för
stationsområdet och angränsande infrastruktur. Bland annat ska stationen utformas så att
byten mellan tåg och spårväg underlättas. Förändringar i befintlig järnvägsanläggning ska
ses som ett tillägg till grundutförandet som Trafikverket erbjuder och bekostas av Malmö
stad.
Trafikverket är positiv att Malmö föreslår en prioritering av kollektivtrafiken genom egna
körfält och signalåtgärder.
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Trafikledningscentral
Vid Byggmästargatan ligger Trafikverkets trafikledningscentral som ingår i riksintresset för
Malmö Bangård. I underlaget beskriver man en ambition att förtäta området kring
trafikledningscentralen. Trafikverket tolkar beskrivningen som att en förtätning av
parkeringsytor och andra mindre utnyttjade området är möjliga att exploatera.
Trafikledningscentralen har ett långsiktigt strategiskt läge och en flytt av denna är tekniskt
och ekonomiskt inte möjligt.
Skolor och fritidsområden
Nya skolor och fritidsområden föreslås nära järnvägen och Trafikverket delar planförslagets
inriktning att säkra gång-och cykelförbindelser då är nödvändiga för att göra dessa områden
tillgängliga. Särskild hänsyn ska tas till järnvägens närhet. Åtgärder som krävs med
anledning av planförslaget ska bekostas av kommunen.
Persontåg på Kontinentalbanan
Kontinentalbanan trafikeras idag av godståg men även med enstaka persontåg. Trafikverket
deltar aktivt i arbetet tillsammans med Malmö stad och Svedab för att få tillstånd at
trafikera med persontåg på Kontinentalbanan, den så kallade Malmöringen. I dagsläget
arbetar vi med en frivillig miljöprövning via Länsstyrelsen. Trafikverket planerar för
bullerskyddsåtgärder längs kontinentalbanan och även om finansiering för dessa inte är
tillgängliga förrän 2020-2025 kan det bli möjligt att åtgärderna förverkligas tidigare än så.
Malmöringen bygger på att en ny station Rosengård och en ombyggnad av den befintliga
stationen Östervärn. En avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Malmö stad är framtagen
som beskriver parternas finansiella åtaganden.
Det primära med Simrishamnsbanan är att knyta samman östra och västra Skåne.
Dubbelspår eller mötesspår för ökad kapacitet, många stationsuppehåll eller möjlighet att
köra duospårvagn har inte ingått i utredningarna kring Simrishamnsbanan.
Direkta persontågsförbindelser från Östervärn till Köpenhamn och Lund har inte
studerats. I framtida scenario där Citytunneln når sitt kapacitetstak kan ändringar i
nuvarande trafikupplägg vara en möjlighet att hantera ökad trafik.
Konsekvenserna och möjligheterna att förlägga en ny station längs Stambanan i anslutning
till Sjölundaviadukten har inte heller studerats.
Avstånd till järnvägen och risker
Malmö stad har antagit ett så kallat uppmärksamhetsavstånd till järnvägar med farliga
godstransporter som anger att om bebyggelse ska placeras närmare järnvägen än 30 meter
måste en särskild riskanalys genomföras.
Trafikverket anser att ny bebyggelse inte bör tillåtas inom ett område på 30 meter från
järnvägen. Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en
olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Alla bostäder som
kan komma att påverkas av järnvägen ska ingå i en riskanalys, inte bara de som ligger
närmare än 30 meter från järnvägen. För att byggelse ska kunna lokaliseras nära
Simrishamnsbanan och Kontinentalbanan bör noggranna riskbedömningar göras och
säkerhetsscenarier prövas i fortsatt planarbete.
Trafikverket planerar inte för ett yttre godsspår runt Malmö.
Buller, vibrationer och elektromagnetiska störningar
De riktvärden som finns för trafikbuller ska följas vid planering av ny bebyggelse för att
uppnå en god boendemiljö. Om avsteg från riktvärdena tillämpas anser Trafikverket att
kommunen ansvarar för eventuella bullerstörningar i framtiden. Om Trafikverket drabbas
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av kostnader till följd av kommunens planering eller bristande uppföljning av planering
kommer Trafikverket att överväga att ställa skadeståndsanspråk på kommunen. I
kommande detaljplanearbete ska hänsyn även tas till vibrationer från järnvägen och
elektromagnetiska störningar.

VINNOVA
VINNOVA avböjer att svara på rubricerad remiss.

Burlövs kommun
Kirseberg ligger nära Burlövs kommun och det finns redan i dag goda kopplingar med
cykelväg och busslinjer utmed Lundavägen. Resandeutbytet och pendlingen mellan
Kirseberg och Burlöv kan komma att öka i och med närheten, utvecklingen av
infrastrukturen och att det planeras för nya bostäder och arbetsplatser i både Malmö och
Burlöv.
Burlövs kommun ser i översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun, (laga kraft
140522), positivt på att Simrishamnsbanan får persontrafik under förrutsättning att buller
och över-/undergångar får en tillfredställande lösning i Burlöv. Kommunen verkar dock
inte för någon station på Simrishamnsbanan i Burlöv.
I och med närheten och de goda kollektivtrafikkopplingarna mellan kommunerna skulle en
station vid Östervärn på Simrishamnsbanan och Kontinentalbanan både kunna bli en
tillgång för burlövsborna och personer från Malmö och östra Skåne med målpunkter i
Burlöv som till exempel Arlövs företagsby och Burlöv Centrum.
Burlövs kommun ser positivt på strävan att tekniskt åstadkomma persontågstrafik från
Östervärns station norrut på södra stambanan mot Lund. Det skulle kunna innebära
direkta kopplingar mellan Östervärns station och pendlarstationen Burlöv C och eventuellt
Åkarps station.
Om det ska utredas om spårområdet för Simrishamnsbanan temporärt ska utnyttjas till
rekreation och för biologisk mångfald innan en trafikering sker skulle det kunna undersökas
om detta stråk även kan leda in i Burlövs kommun. Banvallen för Simrishamnsbanan är
med i det pågående arbetet med en naturvårdsplan i Burlövs kommun och har fått
naturvärdesklass 2 (klassas mellan 1-4 där klass 1 motsvarar de högsta natur- och
rekreationsvärdena).
Järnvägen ansluter till för kommunerna gemensamt viktiga områden och stråk som Malmö
Burlöv golfbana och Sege å och banvallen skulle kunna bli en länk i Burlövs natur- och
kulturstig.
Malmö stad vill reducera godstrafiken på Kontinentalbanan och verkar för ett yttre
godsspår. Burlövs kommun har inte avsatt mark i översiktsplanen för ett yttre godsspår. Ett
yttre godsspår skulle innebära ytterligare barriärer, en till bullerkälla och infrastruktur på
odlingsmark i Burlövs kommun vilket kommunen ställer sig negativa till. Även med ett
yttre godsspår i enlighet med Malmös översiktsplan skulle en stor del av godset behöva
fraktas in och ut från Copenhagen Malmö Port (CMP). Den godstrafik som nu går på
Kontinentalbanan till och från CMP behöver då fraktas både in och ut på södra stambanan
och därmed genom Burlövs kommun.

Höörs kommun
Höörs kommun är starkt beroende av utvecklingen i Malmö stad. Tillväxtmotorerna
Malmö, Lund och Köpenhamn bidrar till att göra hela regionen attraktiv för boende,
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rekreation och företagande. En fortsatt positiv utveckling av Malmö är därför viktigt för
utvecklingen av Höörs kommun.
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö har visat att det finns hälsomässiga skillnader
mellan befolkningen i stadens västra och östra delar. Utvecklingen av planområdet är ett
steg på vägen i att läka samman staden genom att göra det enkelt och tryggt att röra sig
mellan områden, skapa nya mötesplatser och en mer funktionsblandad stad med liv och
rörelse. En sådan utveckling av Malmö kan bidra positivt till utvecklingen i regionen.
Ur Höörs kommuns perspektiv är det särskilt angeläget att kollektivtrafiken fungerar väl så
att boende i Höör enkelt kan ta sig till arbetsplatser och utbildningar i Malmö stad.
Planförslaget innefattar investeringar i infrastruktur som i första hand syftar till att förbättra
kommunikationerna inom Malmö stad och dess närområde. Höörs kommun ser positivt på
en sådan utveckling och förutsätter att det inte kommer att påverka trafiken på södra
stambanan negativt.

Linköpings kommun
Malmö stad har gett Linköpings kommuns Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning
möjlighet att yttra sig om fördjupad översiktsplan för del av Kirseberg, samrådsförslag.
Förvaltningen har med stort intresse tagit del av översiktsplanen, som känns väl
genomarbetad och är tydlig utan att bli alltför omfattande.
Planen lyfter många intressanta frågor för stadsomvandling. Med särskilt intresse har
förvaltningen tagit del av strategier och riktlinjer för att integrera och koppla samman
staden på både kort och lång sikt.
Förvaltningen tackar för att ha fått ta del av en inspirerande översiktsplan och ser fram
emot ett fortsatt gott utbyte i dessa och liknande frågor.

Lunds kommun
Ärendet

Malmö stad har översänt rubr planförslag till Lunds kommun för yttrande.
Översiktsplanens förslag innebär att Kirsebergsstaden växer ihop med Malmö centrum och
Johanneslust genom förtätning kring Östervärns station, av Järnvägsverkstäderna och längs
Simrishamnsbanan. Området har kapacitet att rymma minst 4 200 nya bostäder och lika
många arbetsplatser. När planen är genomförd skulle det betyda att antalet boende och
arbetande ökar till mer än 40 000 inom gångavstånd från Östervärns station.
Lunds kommuns synpunkter

Stadsbyggnadskontoret har yttrat sig i ärendet och kommunkontoret har sammanställt
föreliggande förslag till yttrande för Lunds kommun.
Lunds kommun följer med intresse utvecklingen av Kirseberg.
I Malmös översiktsplan som antogs 2014 finns en tydlig inriktning att växa inåt och bryta
barriärer för att skapa en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad. Med
översiktsplanen för del av Kirseberg förstärks bilden av en tydlig och konsekvent strategisk
inriktning.
Översiktsplanen för del av Kirseberg visar på en utveckling och stärkt attraktivitet som kan
leda till positiv utvecklingskraft i Malmö och i regionen i stort. Genom förtätning och
omvandling kring Östervärns station och i det närliggande järnvägsverkstadsområdet ger
planen möjlighet till ett nytillskott av bostäder och arbetsplatser i kollektivtrafiknära läge.
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I planens stadsbyggnadsvision beskrivs området som östra Malmö nya hotspot. I planen
uppmärksammas områdets strategiska läge i regionen, med potentialen att stärka axeln
Köpenhamn-Malmö-Lund. Det senare stämmer väl med inriktningen i det gemensamma
arbetet med Strukturbild MalmöLund. Mot bakgrund av detta vore det intressant att i
stadsbyggnadsvisionen mer konkret utveckla områdets unika bidrag och innehåll i axeln
Köpenhamn-Malmö-Lund.
De senaste åren har de mellankommunala utvecklingsfrågorna, inte minst inom den fysiska
planeringen, getts ökad uppmärksamhet genom samarbeten i kommunerna i sydvästra
Skåne, bl a genom Strukturbild MalmöLund och det pågående arbetet med Strukturplan för
MalmöLundregionen.
I händelse av att Citytunneln når sitt kapacitetstak kan enligt planförslaget, trafik mellan
Lund och Köpenhamn via Kontinentalbanan och Östervärns station vara en möjlighet. En
sådan regional koppling kan stärka många lundabors möjlighet att smidigt nå exempelvis
arbets- och studieplatser i Malmö och vice versa.
Lunds kommun anser att Simrishamnsbanan har stor betydelse för ökad tillgänglighet i
regionen. Den snabba utvecklingen av befolkning och näringsliv i Skåne innebär att det är
angeläget med kraftiga utbyggnader av det skånska järnvägsnätet och Lunds kommun anser
att Simrishamnsbanan är ett nyckelprojekt för regional balans i Skåne. Trafikverkets beslut
den 2 mars 2015 innebär att avgränsning och lokalisering av riksintresset
Simrishamnsbanan läggs fast, vilket bör framgå i översiktsplanen.
I planen nämns att det ska utredas om möjligheterna att på sikt anlägga en tågstation längs
Stambanan i anslutning till Sjölundaviadukten. Denna idé lyfts även i Strukturbild
MalmöLund. I ett längre perspektiv och med koppling till en vidare stadsutveckling i Östra
Hamnen är detta intressant. Lunds kommun vill dock betona att ett stopp kräver ett
reseunderlag som motiverar en längre restid i stråket.

Staffanstorps kommun
Arbetsutskottet beslutar
att inte avge yttrande över Översiktsplan för del av Kirseberg.

Svedala kommun
Yttrande

Målet är att integrera planområdet med den övriga staden genom att förbättra gång,
cykel- och kollektivtrafikförbindelser och lokalisering av servicefunktioner, att utveckla
områdets gröna kvalitéer samt att bevara och utveckla områdets särdrag och identitet i den
tillkommande bebyggelsen.
Planförslaget innebär att Kirsebergsstaden växer ihop med Malmö centrum och
Johanneslust, genom förtätning kring östervärns station, av Järnvägsverkstäderna, längs
Simrishamnsbanan samt, på lite längre sikt, av området norr om Hornsgatan.
Markanvändningen innebär främst tillskott av bostäder men även handel och kontor med
fördel vid Östervärns station samt längs områdets huvudstråk. Området har kapacitet att
rymma minst 4200 nya bostäder och lika många arbetsplatser. När planen är genomförd
skulle det betyda att antalet boende och arbetande ökar till mer än 40 000 inom
gångavstånd från Östervärns station.
Planförslaget som bygger på funktionsblandad förtätning i stationsnära läge, skapar
förutsättningar för ett mer hållbart resande, en mer konkurrenskraftig kollektivtrafik, en
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förbättrad tillgång till stadens utbud för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer,
ett ökat utbud av service och verksamheter vid kollektivtrafiksnoder och samlande stråk, en
bättre hälsa, fler arbetstillfällen och bostäder.
Planavdelningen på bygg och miljö tycker det är positivt att planförslaget föreslår tät
blandad stadsbebyggelse i stationsnära läge med goda kommunikationer med regional och
lokal kollektivtrafik samt god infrastruktur för gång- och cykel. I planförslaget ingår även
verksamheter, kontor och kommunal service med skolor. Svedala kommun framför att en
större handelsetablering kan påverka Svedala kommuns handel negativt. För övrigt ingen
erinran.

Vellinge kommun
Vellinge kommun avstår från att yttra sig.

Vänsterpartiet
Vi är positiva till att det byggs bostäder och satsningar på att åter öppna tågstationen i
Kirseberg.
Vi tycker inte exploateringen behöver stå i konflikt med att bevara Lundavägens
koloniområde. Vi tycker det är viktigt att ha kvar koloniområdet. Det har en unik karaktär
och är Malmös äldsta koloniområde.
Vi anser att underlaget är bristfälligt på en rad punkter. Vi anser att begreppet ”blandstad”
är för vagt definierat. Det finns inte en uppskattning av vilken service förslagen innebär. Vi
anser att rörelsestråken in och ut ur området behöver studeras. Planen behöver samordnas
med andra projekt. Det behövs en analys som förklarar förslagen. Det tar inte höjd för en
seriös satsning på offentliga och/eller gröna rum. Det andas en för hård exploatering. Vi
tycker det är viktigt att värna Kirsebergs karaktär och inte bygga bort den.
Det är viktigt att värna grönytorna och parkerna när man förtätar. En annan aspekt är att
hårdgjorda ytor är en stor påfrestning på avloppssystemet. Detta är viktigt att tänka på när
hårdgjorda ytor planeras, istället måste vi arbeta med grönytor och en bra
dagvattenshantering.

E.ON Sverige AB
E.ON äger och driver el-, fjärrvärme och gasnät inom planomridet genom sina dotterbolag
E.ON Elnät Sverige AB (nedan E.ON Elnät), E.ON Värme Sverige AB (nedan E.ON
Värme) samt E.ON Gas Sverige AB (nedan E.ON Gas). På uppdrag av nämnda
dotterbolag vill jag framföra följande synpunkter på planförslaget. Inom det fördjupade
området av översiktsplanen har E.ON Gas ett befintligt Distributionsnät för natur- och
biogas. E.ON Gas för gärna en dialog med kommunen om möjlig försörjning med gas för
kommande utbyggnader. För information om anslutning av gas, kontakta gärna E.ON Gas
marknadsenhet, tfn 040- 25 50 00.
Elnät på övergripande nivå: Befintlig bebyggelse inom planområdet försörjs med el från en
befintlig transformatorstation vid Byggmästargatan. Den befintliga transformatorstationen
försörjer även andra delar av Kirseberg och de östra delarna av centrala Malmö med el. Sett
ur E.ON Elnäts synvinkel har transformatorstationen en bra placering. Den ligger centralt
inom det område den försörjer med el. Det finns ingen känslig verksamhet som exempelvis
bostäder, skolor och daghem i nära anslutning till transformatorstationen. Tanken är att
planerad bebyggelse inom planområdet även ska försörjas från den befintliga
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transformatorstationen. Transformatorstationen ligger på fastigheten Malmö Innerstaden
31:8. Lagfaren ägare till fastigheten är E.ON Elnät.
Elnät på lokal nivå: För att kunna försörja planområdet med el behövs nya nätstationer. För
att möjliggöra byggandet av nya nätstationer föreslår E.ON Elnät att byggrätter för
nätstation redovisas på kommande detaljplaners plankarta och i planbestämmelser.
Placering av dessa byggrätter och det exakta antalet byggrätter får enligt vår mening
bestämmas vid detaljplaneläggningen av området.
Kring en elanläggning finns ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Spänningen ger upphov
till det elektriska fältet medan strömmen alstrar det magnetiska fältet. Styrkan beror bl a på
avståndet till anläggningen, spänningen och belastningsströmmen. För närvarande finns
inga av myndigheterna fastslagna gränsvärden för lokalisering eller användande av
bebyggelse invid elektriska eller magnetiska fält i anslutning till elanläggningar.
Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens
strålskyddsinstitut rekommenderade gemensamt 1996 den s k Myndigheternas
försiktighetsprincip. I deras gemensamma skrift Myndigheternas försiktighetsprincip anförs
"De forskningsresultat som hittills presenterats ger inte underlag för och kan inte heller sägas motivera
några gränsvärden eller andra tvingande begränsningar för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält"
samt vidare
"Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i
övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den
aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och nya byggnader bör man redan vid planeringen sträva
efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas".
Med hänvisning till ovan nämnda anser vi att nya nätstationer bör placeras under beaktande
av försiktighetsprincipen. Nätstationer bör exempelvis enligt vår mening inte placeras i
byggnader som är avsedda för bostäder eller arbetsplatser utan bör istället placeras
friliggande med ett avstånd till annan byggnad som överstiger 5 meter.
Befintliga elanläggningar: E.ON Elnät har befintliga elanläggningar inom planområdet. Om
någon av dessa elanläggningar måste flyttas eller ändras tillföljd av planläggningen eller
plangenomförandet skall detta, enligt vår mening, betalas av den part som förorsakar
flytten eller ändringen.
E.ON Värme är mycket positiva till den fördjupade Översiktsplanen. Fjärrvärmen är ett
energislag som i allra högsta grad kan bidra till att förverkliga de energimål för stadsdelens
utveckling som kommunen satt upp. Fjärrvärmen kommer till sin rätt allra bäst i täta städer
och potentialen för värmeförsörjningen i Malmö är stor, dvs förutsättningarna i
värmeinfrastrukturen är mycket goda för expansion och tillväxt.
E.ON Värme förespråkar ett tidigt och nära samarbete i frågor gällande omvandling av
gatubilder, bebyggelser och stationsområden mm. Fjärrvärmedistributionen är beroende av
utrymme i mark, fjärrvärmerören behöver få plats vid förläggning och åtkomst är
nödvändig för utbyggnad och underhåll. I Översiktsplanen saknar vi skrivelser om
befintliga fjärrvärmeledningar i mark och hur man avser att hantera detta behov i samband
med ändring av Gator, gång- cykelstråk, utbyggnad av spårväg och stationsområden osv.
Intresset av detta klargörande torde vara detsamma från samtliga ledningsägare i Malmö då
intresset för utrymme i mark är gemensamt oavsett ledningsslag. Exempel på frågor Värme
skulle önska förtydligande kring är:
- E.ON Värme har huvudmatningsledningar för fjärrvärme inom översiktsplanen som
kräver största hänsyn vid ändringar av befintlig gatubild för att inte riskera avbrott och
störningar i värmeleveranser till resterande delar av Malmö.
- Vid trädplantering utmed gatorna - hur säkras att ledningsägare får yttra sig i samband
med detta då det påverkar utrymmet i mark?
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-

Ändringar av befintlig gatubredd - hur påverkar det möjligheten att förlägga och
komma åt ledningar i mark?
- Hur avser man samarbeta med ledningsägare kring utrymmet i mark (befintliga
ledningar likväl som expansion) i samband med omvandling av gaturummet?
E.ON Värme förutsätter att bolaget får behålla befintliga anläggningar i oförändrat läge och
utförande. Om behov av ledningsflytt uppstår förutsätter bolaget att samordning och
överenskommelser träffas med den som begär detta. Eventuella kostnader förenade med
flyttning, ombyggnad eller andra åtgärder bekostas av den som så begär.

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att
erinra mot upprättat förslag.
Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i
anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska kraftnäts
sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförförandet för aktuellt ärende,
förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er
till oss.
För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet för
el hänvisar vi till Perspektivplan 2025. Detta dokument finns publicerat via vår hemsida:
http://www.svk.se/Global/02_Press_Info/Pdf/20130429-Perspektivplan2025.pdf

Jernhusen
Generellt

Jernhusen har tagit del av rubricerad handling och anser att det är ett väl formulerat förslag
med goda ambitioner, som i stort överensstämmer med Jernhusens ambitioner med
utvecklingen av våra fastigheter.
Med hänsyn till planområdets omfattning och tidshorisont vill Jernhusen dock belysa
nedanstående, för tydliggörande i förslaget.
Det är av yttersta vikt att förslaget och fortsatt planarbete innefattar stor ödmjukhet och
flexibilitet för att möta kommande marknadsförutsättningar och omvärldsförändringar. Det
är också önskvärt att förslaget och planerna är så öppna att de inte hindrar kreativiteten i
återstående processer. Goda idéer bör alltid kunna prövas mot övergripande mål. Samtidigt
som framtidssäkring åstadkommes med en öppen plan är det väsentligt att skapa ett
ramverk som möjliggör fortskridande för alla parter och intressenter.
Jernhusen önskar lyfta fram ”hållbar utveckling” som ett gemensamt övergripande mål och
att det fördelar sig på:
- social- miljömässig- ekonomisk hållbarhet.
Förslaget är väl formulerat utifrån social- och miljömässig hållbarhet. För ekonomisk
hållbarhet krävs att samhällskostnad, projektkostnad och användarkostnad/ boendekostnad
balanseras mot de nyttor som skapas. Denna avvägning belyses mycket vagt i förslaget.
Jernhusen saknar även till stor del information om de skapade samhällsnyttorna avser
staden, stadsdelen eller det specifika området, vilket är avgörande för att väga nytta mot
kostnad.
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Förståelsen för samband mellan täthet, exploateringsgrad, handelslägen, samhällsekonomi
och boendeekonomi är väsentlig för planens förutsättningar att bli genomförd. Eftersom
FÖP är ett övergripande instrument skulle det vara önskvärt att tydliggöra vilka
ställningstagande, i detta avseende, som gjorts i förslaget inför kommande
detaljplanearbeten.
Det finns en mycket god ambition i staden att erbjuda bostäder till priser som många kan
efterfråga. Vi ser en stor och uppenbar risk i att stadsbyggnadsambitionerna i förslaget
omöjliggör detta om förslaget inte nyanseras kostnadsmässigt.
Förslaget överensstämmer huvudsakligen med den planförberedande utredningen över
Ellstorpsområdet (Innerstaden 30:40) som Jernhusen gjorde i samråd med Malmö stad
2012. Skälet för att inte gå vidare med detaljplan i det skedet var att eventuella kopplingar
under spårområdet inte kunde placeras definitivt. Detta är fortfarande inte fullt utrett och
definierat. Jernhusen tolkar dock förslaget som att eventuella kopplingar nu är tillräckligt
väl utredda för att starta detaljplaneläggning för de delar som inte skapar låsningar för
fortsatta studier av vilka kopplingar som kan och skall genomföras efter noggranna
samhällsekonomiska analyser där nytta ställs mot kostnad.
Jernhusen anser att förslagets koppling mellan antalet passager över eller under spår och
exploateringsgrad är olycklig och bör utgå.
Jernhusen anser även resonemanget kring kopplingar, över och under spår, är
problematiska sett ur ett genomförandeperspektiv. De kopplingar som föreslås söderut i
planen är beroende av utformning av den framtida Simrishamnsbanan. Planeringsläget för
Simrishamnsbanan är i dagsläget osäkert enligt Trafikverket.
Ambitionen att vara i fas med Malmöringens öppnande syns väl optimistisk med tanke på
tid för återstående planarbete, genomförande och etablering av området på bostads- och
lokalmarknad.
Sammanfattning (sid 4-5)

Förslaget räknar upp värden som finns. Det bör förtydligas att de angivna karaktärerna är
de omgivande områdenas karaktärer. Områdets särdrag är snarast mångfalden av
storskaligt/småskaligt, nytt/gammalt, industri/bostad, intensiv stadstrafik/skyddade
miljöer. Denna ”smältdegel” medger möjlighet att såväl väva samman som att skapa egna
olika karaktärsdrag och identiteter. (Detta överensstämmer även till stor del med det som
anges på sid 9)
Mängden BTA för kontor och handel i området anges preliminärt. Vi tror att mängden
kontor kan vara tillräcklig för att få till stånd ett kluster av arbetsplatser. Då gäller det dock
att tänka rätt på områdets potential som arbetsplats. Frågor som behöver besvaras är vilken
typ av företag man kan tänka sig och hur vill de vara lokaliserade? Detsamma gäller
potentialen för handel. Vi medverkar gärna i dialog kring fördelning/samling av dessa
funktioner inom planområdet för att få till stånd en fungerande, blandad stad.
Vi ser flera möjliga strategier för fortsatt arbete parallellt med fortsatt process av FÖP, som
t ex:
- att återuppta planarbete för Ellstorp/ Innerstaden 30:40 i de delar som inte direkt
berörs av fortsatta utredningar om eventuella passagers placering.
- att starta planarbete i Kirseberg/ Järnvägen 1:5 i de delar som inte direkt berörs av
fortsatta utredningar om eventuella passagers placering, förslagsvis med
utgångspunkt från Bulltoftavägen, för stärka sambandet med befintliga Kirseberg.
- att ta fram skelettplaner som möjliggör uppdelning i flera detaljplaner.
Jernhusen önskar att man i den fortsatta planeringen även arbetar vidare med:
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-

-

-

att i hela planområdet, och särskilt då i området nära stationen, får till stånd en tät
stadsmiljö med attraktiva och gröna mellanrum.
att kopplingarna inom och utom området skall vara goda, inte minst mot
Östervärns station och för gång- och cykeltrafiken. Vi bedömer dock inte att
mängden kopplingar i sig är en faktor som höjer kvalitén på det som skapas. I det
fortsatta planeringsarbetet bör en samlad trafikstrategi med beräkning av flöden tas
fram som ett kunskapsunderlag.
att tillfälliga kopplingar söderut i plan kan ordnas på lämpliga ställen, men att
planskilda kopplingar måste utredas tekniskt, fysiskt och med hänsyn till
finansierings först den dag Simrishamnsbanan blir aktuell för genomförande. Detta
gäller även den föreslagna kopplingen mellan Innerstaden 30:40 och Järnvägen 1:5.
För att inte hindra processen bör reservat för dessa kopplingar under utredning
skapas.
Vi anser att det finns utmärkta förutsättningar att redan idag göra en GC-väg
parallellt med järnvägen ut mot Östervärns station från Järnvägen 1:5, på den norra
sidan om spåren.

Faktarutan

- areal synes inte stämma.
- vi saknar redogörelse från siffrornas ursprung avseende kontor och handel.
Med tanke på planens flexibilitet bör det tydliggöras att det är ett exempel på vad som går
att genomföra inom förslaget.
Stadsbyggnadsvision (sid 6-)

Jernhusen instämmer i den övergripande stadsbyggnadsvisionen.
Planområdets värden och mål (Sid 8-)

Befintlig bebyggelse och den historiska verksamheten är delvis mycket storskalig inom,
inom Järnvägen 1:5. Vi anser det vara ett karaktärsdrag för området att arbeta med
variation mellan stor och liten skala. Storskaliga element bör dock ha någon form av
upplevelsevärde så att de tillför något positivt som aktiva genom funktion eller gestaltning.
Texten ”planområdets fasadlängder ska vara korta” kan därför kompletteras med att med
att ”de skall i huvudsak uppfattas korta”. Det går att åstadkomma god arkitektur med
varierade fasader som konstruktivt är långa men som upplevelsemässigt inte upplevs så.
Kopplingar och integration med övriga Malmö är viktigt, men samtidigt vill vi värna om
stadsdelarnas egna karaktärer och de karaktärer som kan tillföras.
Jernhusen är mycket positiva till att tillfällig användning av marken välkomnas för att
aktivera obebyggda områden och därigenom tidigt kunna skapa karaktär på området som är
positivt för de som först etablerar sig i området.
Jernhusen är mycket positiva till att området skall planeras för ”Robust struktur som tål
olika framtidsscenarier”.
Planens huvuddrag (sid 10-)

Jernhusen är positiva till huvuddragen i den karta som redovisas, men vi förutsätter ett
fortsatt nära samarbete kring exakta lokaliseringar av t ex parker och skola.
Vi ser kopplingen för gång- och cykeltrafik såväl från norra perrongen som södra
perrongen mot våra fastigheter som mycket viktig.
Vi anser att det är en möjlighet men att det är fel att låsa sig vid förslagets text att
Östervärn och Ellstorp var det skall vara kvartersstad och var bebyggelsen skall inspireras
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av Ellstorps funktionalistiska struktur. Vidare anges anpassning till befintlig bebyggelse i
täthet och struktur. Jernhusen har 2012 tillsammans med SBK studerat Innerstaden 31:40
och varit överens om täthet och struktur, vi förutsätter att den överenskommelsen ryms i
den nya formuleringen.
Förslaget anger att det skall finnas olika upplåtelseformer, vilket inte kan bestämmas i plan.
Det står också att våningshöjder ska variera mellan 1 och 5 plan vilket också synes allt för
tidigt att låsa fast.
Området markerat som Östervärn station bör kunna växa in över Södra Bulltoftavägen
eftersom området har en direkt koppling till stationen och den stadsmässiga karaktären där.
Planeringsriktlinjer (sid 16-)

Bostäder (sid 17-)
Ambition om olika upplåtelseformer finns. Detta låter sig dock inte styras i plan.
Arkitektur och stadsmiljö (sid 18-)
Ambitionen att ta fram program för bebyggelsens karaktär är bra. Vi förutsätter dock att
det sker i nära samråd med fastighetsägaren.
Jernhusen är mycket positiva till och ser fram emot gemensamma ansträngningar för att
hitta samutnyttjande i planens alla delar eftersom det i slutändan är avgörande för
genomförandet.
Vi är dock tveksamma till ordet småstadskänsla och byggnader i 1-5 plan. Områdena är
centrala stadsdelar som kan och bör utvecklas för dem som bor och verka där. Exakt vilken
känsla som skall lyftas fram bör anstå till nästa skede. Detsamma gäller våningshöjder.
Vi anser vidare att det inom området bör sökas lägen där man kan tillåta enstaka, högre
byggnader.
Samhällsservicen, skolor och samutnyttjande (sid 20-)
Storlek och placeringen på skolan och samhällsservicen bör hållas flexibel med tanke på
genomförandetiden samt för närmare studier av samutnyttjande av lokaler utemiljöer,
eventuell medborgarplats mm
Det är viktigt att det inte låsa möjligheterna att samhällsservice måste vara en kommunal
angelägenhet utan att volymerna samhällsservice definieras för området men att
utvecklingen av den är flexibel så väl i placering som genomförande.
Texten om befintligt behov i närliggande delar av Malmö och prioritering av service som
kan stötta upp mot det behovet kan vara positivt. Detta behöver dock studeras mer
ingående innan det beslutas.
I enlighet med det vi uppfattat som stadens planeringsnorm för förskola gäller för
- flerbostadshus 0,2 barn/lgh år 1-5,
- 0,1 barn/lgh år 5-10,
- 0,1 barn/lgh på lång sikt.
Eftersom området kommer byggas ut under en lång tidsperiod, är sannolikt 15-20 år är 0,2
barn/lgh inte dimensionerande. Om vi räknar (snabb takt) med en utbyggnadstakt på 15 år
och endast flerbostadshus blir utfallet max 545 platser och det långsiktiga behovet 420
platser. Detta ska jämföras med angivet behov på 850 förskoleplatser.
Vi har förståelse för att det finns brist på platser i andra delar av staden, men anser att det
inte kan vara rimligt att det i området skall byggas dubbelt så många som det egna behovet.
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Området skall självklart ha en hög standard för den samhällsservice som behövs och goda
kvaliteter i utemiljön för förskola och skola. Planeras för ett överantal skolplatser riskerar
dock tätheten i området att gå förlorad.
Avseende grundskolor stämmer vår bild med stadens, förutsatt att utfallet byggrätter
stämmer med gjorda antaganden.
Näringsliv och handel (sid 22-)
Det finns en samsyn i ambitionen att införliva handel och kontor i området. Det är dock
olämpligt att bestämma omfattning av detta utan nogsamma handels- och
kontorsutredningar. Vårt förslag är därför att texterna förtydligas i avseendet att det är
ambitioner som i slutändan styrs av vad marknaden efterfrågar.
Planeringsriktlinjer bör förtydligas så att det blir tydligt att järnvägsverkstädernas gamla
verkstadslokaler även kan innehålla bostäder.
Grön stad (sid 24-)
Den gröna ambitionen är god. Jernhusen saknar dock definitionen på vad den gröna gatan
och de gröna platserna är och hur sektionerna ser ut, vilket är väsentligt ur ett
exploateringsperspektiv när nytta ska vägas mot kostnad.
Kultur & fritid (sid 28-)
Jernhusen ser möjlighet till fysisk aktivitet kopplad till stadsdelen som nödvändig och är
positiva till det synsättet. Vi ser dock inte någon analys av att det är just en fullskalig
fotbollsplan som skall vara det naturliga valet. Detta bör prövas och vägas ihop med de
befintliga anläggningarna på Kirseberg och planerade grönområden.
Stadsdelen Kirseberg har idag tre lägen där fotbollsanläggningar finns (vid
Vattenverksvägen 2 planer, vid Mölledalsvägen 1 plan samt vid Lundavägen 2 planer) samt
därutöver en ishall. Den beskrivning som finns i stycket där man eftersträvar ett
samutnyttjande, en flexibilitet och möjligheter till lek och idrott för olika intressegrupper
stämmer bättre med vår vision för området. Vi önskar att det görs en analys av behovet av
planer i Malmö och i stadsdelen för att se om det verkligen är rätt lokalisering. Idrotts- och
fritidsfunktioner kanske kan samordnas närmare med skolidrott och friytan kring skolan?
Trafikkoppling och prioritering trafikslag (sid 30-)
Jernhusen är intresserade av att tillsammans med staden driva utvecklingen i området med
en tydlig tanke på trafikplanering som prioriterar gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik
på bekostnad av bilism. Detta gäller såväl för gatunätets utformning som för anordnandet
av bilplatser och parkeringslösningar i området. Vi förordar att man i den fortsatta
planeringen jobbar med mobility management och låga bilplatsnormer. För detta talar även
det centrala läget och den extremt goda tillgången på kollektivtrafik.
Enligt förslaget skall kantstensparkering studeras för publika aktiviteter. Vår uppfattning är
att detta kan och bör utvecklas för att skapa levande stadsgator generellt, dra ner på
trafiktempo, för att minimera utbredning av stora parkeringsplatser, för bättre
markanvändning vid gröna gator så att trädplantering möjliggörs mellan bilarna. En modell
bör även finnas för hur detta påverkar p-normen.
Handikapparkering för bostäder bör prövas som kantstensparkering för att minska
gångavstånd. Förslaget med parkering längs järnvägen vilket är ett bra alternativ. Förslaget
med parkering i p-hus är bra om tätheten är tillräcklig och avstånden inte blir för stora.
Planering för bilpooler ser vi som mycket positivt.
Avseende passage under järnvägen i höjd med Ellstorpsparken bör koppling för gående
och cyklister genomföras i samband med att Simrishamnsbanans korsning anläggs. Tills det
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kan ske förordar vi att man istället anordnar en koppling parallellt med och norr om spåren
från Östervärns station och in i området.
Kollektivtrafik (sid 32-)
Jernhusen är mycket positiva till ambitionerna att utveckla kollektivtrafik och att utnyttja de
kollektivtrafiknära platserna.
Avseende möjlighet att lägga kollektivtrafik på Östervärnsgatan anser vi att det skall vägas
mot möjligheten att använda den småskaliga ”skyddade” gatan som stråk för gående och
cyklister till Värnhemstorget istället.
Resurseffektivt byggande och lokal förnybar energi (sid 35-)
Jernhusen har liksom Malmö stad stora ambitioner i resurseffektivt byggande. Vi anser att
de angivna programmen kan vara målsättningar för utbyggnad men inte att de är styrande
dokument på Jernhusens fastigheter.
Risk, säkerhet och markförorening (sid 36-)
Jernhusen uppmärksammar i överensstämmelse med de utredningar som gjordes i samråd
med Malmö stad 2012 - att bebyggelsen kan placeras närmre järnvägen än vad
uppmärksamhetsavståndet anger - vilket också är en förutsättning för att staden skall kunna
förtätas i sina kollektivtrafiknära lägen. Jernhusen vill dock understryka att riskanalyser kan
utföras med andra måttstockar än Riktsam (2007).
Buller o luftförorening (sid 38-)
Jernhusen är positiva till samtliga planeringsriktlinjer här.
Riksintressen (sid 39-)

Jernhusen anser det viktigt att behålla ett reservat för en framtida Simrishamnsbana. Det
bör dock begränsas till att vara enkelspår och endast avsett för persontrafik.
Genomförande (sid 43-)

Samhällsnytta måste vägas emot samhällskostnad avseende infrastruktur. Jernhusen saknar
djup i den sammanvägningen som finns. Det finns en ambition i staden att erbjuda
bostäder till priser som många kan efterfråga. Vi ser en stor risk i att
stadsbyggnadsambitionerna i förslaget omöjliggör detta om förslaget inte nyanseras mer
med ekonomiska aspekter.
Vi välkomnar som det indikeras en tidig dialog med Malmö stad om förvärv av mark för
allmän plats och för samhällsservice. I förslaget står det att vissa servicefunktioner kan
tillhandahållas av privata aktörer. Jernhusen är tveksamma till om den formuleringen är
korrekt eftersom det kan finnas alternativ till kommunalt ägande. Alternativ bör i så fall
kunna prövas, inte minst med tanke på den långa genomförandetiden.
Utveckling och exploatering av området kräver att gatunät och försörjning utreds som kan
gripa över flera detaljplaner, det finns ju inte idag någon strategi för hur många detaljplaner
som förslaget skall resultera i. Jernhusen föreslår därför ett skyndsamt framtagande av en
skelettplan som ger stadga för fortsatt planering och utveckling. För framtagande av
skelettplan krävs ett nära samarbete mellan Jernhusen och Malmö stad så att både privata
och offentliga intressen och värden tillgodoses.
Jernhusen önskar därmed tydligare formulering om hur fortsatt planläggning i detaljplaner
skall genomföras.
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Konsekvenser (sid 47-)

Det är positivt att sammanfattningsvis beskriva konsekvenserna på det sätt som gjorts i
förslaget. Avseende de ekonomiska konsekvenserna för planens olika delar önskar
Jernhusen dock en utveckling för att inte binda upp kostnader som är samhällsekonomiskt
och eller boendemässigt olönsamma.
Avslutningsvis vill vi bara välkomna ett bra och genomarbetat samrådsförslag och ser fram
emot att samverka i det fortsatta arbetet med att utveckla Malmö.

Lorenzon i Malmö AB
På uppdrag av fastighetsägare till Kirseberg 1:329 i Malmö, Lorenzon i Malmö AB, lämnar
vi här synpunkter på Fördjupad ÖP för Kirseberg.
Vi instämmer i de planeringsriktlinjer som staden lagt fram med några kommentarer:
Sid 5- avseende utbyggnadsordning – Vi tror även på att stärka sambandet med bef
Kirseberg genom att börja bygga från Bulltoftavägen.
Avseende konsekvenser – ett genomförande av planerna kommer att medföra att sanering
av mark görs, vilket är positivt ur miljösynpunkt.
Sid 8- kopplingar och integration med övriga Malmö är viktigt, men samtidigt vill vi värna
om stadsdelens egna karaktär.
Sid 9- korta fasadlängder- Befintlig bebyggelse och den historiska verksamheten är delvis
mycket storskalig. Vi anser det vara ett karaktärsdrag för området att arbeta med variation
mellan stor och liten skala, dock så att storskaliga element har en hög detaljrikedom och
många entrézoner, så att de inte upplevs avvisande.
Sid 10-11 – vi är positiva till huvuddragen i den karta som redovisas, men vi förutsätter ett
fortsatt nära samarbete kring exakta lokaliseringar av t ex parker och skola.
Sid 13 -kopplingar- Förlängningen av Scheelegatan är lämplig att koppla mot S
Bulltoftavägen. Kan detta ske i plan tills trafik återupptas på Simrishamnsbanan?
Kopplingen för gång- och cykeltrafik från Östervärns station bort mot vår fastighet är
viktig.
Sid 15- med tanke på kollektivtrafikläget bör stadsdelen utformas med tät bebyggelse,
samtidigt som det gröna skall ges utrymme.
Sid 18- våningsantalet 1-5 återkommer. Vi anser att det inom området kan finnas lägen där
man kan tillåta enstaka, högre byggnader.
Sid 20 - Förskolorna– det anges ett behov på 850 platser för förskola. Enligt stadens
planeringsnorm gäller för flerbostadshus 0,2 barn/lgh år 1-5, 0,1 barn/lgh år 5-10
respektive 0,1 barn/lgh på lång sikt. FÖP-området kommer byggas ut under en lång
tidsperiod. Sannolikt 15-20 år. Därför är 0,2 barn/lgh inte dimensionerande.
Om vi räknar med ”worst case” utbyggnadstakt på 15 år och endast flerbostadshus blir
utfallet max 545 platser och det långsiktiga behovet 420 platser. Vi har förståelse för att det
finns brist på platser i andra delar av staden, men anser att det inte kan vara rimligt att det i
området skall byggas dubbelt så många som det egna behovet.
Avseende grundskolor stämmer vår bild med stadens.
Området skall självklart ha en hög standard för den samhällsservice som behövs och goda
kvaliteter i utemiljön för förskola och skola. Planeras för ett över antal skolplatser riskerar
dock tätheten i området att gå förlorad.
Sid 24-25 - Vi instämmer i stadens ambition att utveckla ett på alla sätt grönt område.
61

Sid 29 - Vi är tveksamma till förslaget att placera en fullskalig fotbollsplan på mark inom
området. Stadsdelen Kirseberg har idag tre lägen där fotbollsanläggningar finns (vid
Vattenverksvägen 2 planer, vid Mölledalsvägen 1 plan samt vid Lundavägen 2 planer) samt
därutöver en ishall. Den beskrivning som finns i stycket där man eftersträvar ett
samutnyttjande, en flexibilitet och möjligheter till lek och idrott för olika intressegrupper
stämmer bättre med vår vision för området. Vi önskar att det görs en analys av behovet av
planer i Malmö och i stadsdelen för att se om det verkligen är rätt lokalisering. Idrotts- och
fritidsfunktioner kanske kan samordnas närmare med skolidrott och friytan kring skolan?
Vi tycker samtidigt att det är en bra idé att båda sidor av Mölledalsvägen bebyggs och vill
gärna medverka i fortsatt tillsammans med Jernhusen och FK så att en bra disposition
uppnås.
Sid 30 - passage under järnvägen i höjd med Ellstorpsparken- koppling för gående och
cyklister bör genomföras i samband med att Simrishamnsbanans korsning anläggs. Tills det
kan ske förordar vi att man istället anordnar en koppling parallellt med och norr om spåren
från Östervärns station och in i området.
Sid 31 – Vi är intresserade av att driva utvecklingen i området med en tydlig tanke på
trafikplanering som prioriterar i första hand gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik på
bekostnad av bilism. Detta gäller såväl för gatunätets utformning som anordnandet av
bilplatser och parkeringslösningar i området. Vi förordar att det i den fortsatta planeringen
av vår del av området, jobbar med mobility management och låga bilplatsnormer.
Vi tackar för god dialog så här långt och ser fram emot fortsatt samarbete.

Singelgatans fastighets AB
Synpunkter på översiktsplan för del av Kirseberg.
Som innevånare i Malmö ser vi med intresse på den utveckling som föreslås i
översiktsplanen.
Potentialen finns i området och Malmö kan säkert bli attraktivare med ett upprustat östra
Malmö.
Som fastighetsägare vill vi samtidigt meddela att vår fastighet inte är till salu. Vi köpte
denna 2013, och har nu rustat upp denna för att tillgodose våra behov under många år
framöver.

Kirseberg/Segevångs Socialdemokratiska förening
Kirseberg/Segevångs S-förening upplever föreliggande plan som noga genomarbetad med
ett brett och ambitiöst upplägg.
Viljan att tillvarata befintliga byggnader är positivt. För de byggnader som inte i sin helhet
kan sparas bör utvärderas vad som kan tas tillvara och återanvändas, helst inom området.
Det kan t.ex. gälla tegel och takpannor, men aven föremål från interiörer.
Att i planen betona miljö- och livskvalitetsfrågor ser föreningen som positivt. Eftersom
byggnationen ska pågå under lång tid är det viktigt att betona miljö- och livskvalitetfrågor
inte bara för de boende, de som ska arbeta i området och för dem som ska trafikera
området, utan även för dem som ska arbeta med att bygga området. Inriktningen måste
vara att det ska råda justa arbetsvillkor för denna grupp.
Föreningen ser positivt på Malmös inriktning att skapa förutsättningar för en nära, tät, grön
och funktionsblandad stad, med en förväntad befolkningsökning till 300 000 innevånare,
och att göra detta i huvudsak innanför yttre ringvägen. Det innebär att vissa områden
måste få en hög exploateringsgrad. Därför prioriteras i planen ett effektivt
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markanvändande i stationsnära lägen. Föreningen anser att ur ett Malmö-perspektiv ar
detta riktigt, och att området runt Östervärn inte kan undantas.
För att kombinera ett effektivt markanvändande med en god miljö bör staden sträva efter
att behålla det grönområde som nuvarande koloniområde utgör, och göra det tillgängligt
för boende och trafikanter, med en utformning som tar tillvara omredets historia och
odlingskultur, med om möjligt någon del av kolonilotterna kvar som kan integreras i en
sådan park. Eventuellt kan utlysas en pristävling bland landskapsarkitekter/parkanläggare
för att få fram en unik och originell lösning.

Kirseberg Tillsammans!
Inledning
Malmö stad har kommit med ett förslag på en fördjupad översiktsplan över området kring
Kirseberg, Östervärn, Ellstorp och de gamla järnvägsverkstäderna. Hur påverkar det oss
som bor här?
Inledningsvis tycker vi att många saker är positiva men en del andra är mer tveksamma.
Mest påtagligt är de många frågetecken som uppstod när vi gick igenom planen, bland
annat kring hur vissa av målen ska uppnås, som till exempel social hållbarhet. Det framstår
också som alltmer tydligt att vi bor i ett område som i framtiden, inte minst med en ny
tågstation i anslutning, kommer att ligga extremt strategiskt i den så kallade "tillväxtaxeln
Köpenhamn-Malmö-Lund". Malmö stad skriver att de vill skapa en ny "hot spot" här.
Retoriken kring vilken roll vår stadsdel kommer att spela väcker för oss en del frågor, och
även en och annan orolig tanke kring till exempel att boendekostnader kan komma att
höjas i och med det nya läget. Vi är positiva till att oanvända ytor i staden bebyggs, speciellt
med tanke på att det råder stor bostadsbrist i Malmö. En ny tågstation är också en stor
tillgång för de flesta. Men vi anser att det är viktigt att det samtidigt ges plats för
grönområden, att det byggs bostäder till rimliga priser och att det satsas på hyresrätter. I
planen tas begreppet "social hållbarhet" upp. Vi vill gärna slå ett slag för att ge det ännu
mer fokus! Hur ska kommunen se till att vi som bor här ska ha möjlighet till det även efter
att området förändrats/utvecklats till denna eventuella "hot spot"?
Vi vill ha
• billiga bostäder
• hyresrätter
• större/fler allmänna grönytor
• en låg andel bilar genom låg parkeringsnorm och bilpooler
• fler förskoleplatser
• fler fritidsaktiviteter riktade mot tjejer
• ett användarstyrt kulturhus
• offentliga platser som inte är till för konsumtion
• äldreboenden
Bostäder
Om bostadsbyggande skriver man i översiktsplanen att man vill sträva efter en blandning
av hyresrätter och bostadsrätter, och ha en ganska jämn fördelning mellan dem. Detta
menar man ska främja att människor bor kvar i området även när bostadsbehoven
förändras. Man skriver också om att bygga fler större lägenheter, fler radhus, parhus och
gatuhus, att bevara kulturhistoriska värden och anpassa stilen på det som byggs nytt till den
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bebyggelse som finns. Annat som betonas är barnvänlighet, attraktivitet, tätare statsmiljö,
urbana kvalitéer, småstadskänsla, identitetsskapande arkitektur.
Alla dessa planer kan låta väldigt bra, men det finns en risk att vissa kommer gynnas av
dem och andra inte. Visionerna och planerna för kirsebergsområdet som beskrivs i
översiktsplanen i stort, inte bara vad gäller bostadsbyggande, stämmer bra överens med hur
en gentrifieringsprocess går till. Detta är något vi vill uppmärksamma och föra upp till
diskussion. Gentrifiering handlar om att ett statusen på ett område höjs, och därmed även
hyrorna och kostnaderna för att bo och leva i området. Människor med mer pengar flyttar
in, och bidrar till ytterligare statushöjning, människor med mindre pengar tvingas flytta.
Gentrifiering innebär en klassresa för ett område, och bidrar enligt forskning till social
polarisering (Gentrifiering, socialgeografisk polarisering och bostadspolitiskt skifte, Hedin, Karin
2010). Detta är tvärtemot det som står i översiktsplanen, om att ett allsidigt
bostadsbyggande ska motverka boendesegregation. Vi undrar hur Malmö stad konkret
tänker att detta ska gå till? Nybygge är alltid dyrt, och kan påverka hyror med mera för även
närliggande områden. Även bostadsrättsomvandlingar har en tendens att höja markvärdet
med höjda hyror som följd. Detta problem tas inte upp.
Något som är intressant i sammanhanget är också, vilket man senare i översiktsplanen kan
läsa, att genomförandet av denna till stor del kommer att vara beroende av faktorer som
Malmö stad inte själv råder över, eftersom kommunens markinnehav är begränsat. De som
bestämmer vad som byggs och hur är framförallt byggherrar och fastighetsägare, och det
verkar som att kommunen mest kan ge rekommendationer och vädja till dem. Tandlöst
tror vi, med tanke på att både privata och kommunala fastighetsbolag i Sverige idag drivs av
vinstintresse. Vi vill att Malmö stad ska behålla den mark de har i sin ägo, och kanske köpa
upp mark av fastighetsägare, så att vi innvånare har större teoretisk möjlighet att påverka
över vår egen stadsdel.
Att det är gentrifiering som väntar Kirseberg blir tydligt också i beskrivningen av hur det
skulle bli om man inte genomför förändringarna som planeras; då menar man att området
riskerar att bli mindre attraktivt och att inflyttningen kommer att stanna av, vilket ”minskar
underlaget för service och ytterligare förändrar områdets attraktivitet” (s. 49). Det är
uppenbart att det är några andra än vi som bor i Kirseberg nu, som stadsdelen ska vara
attraktiv för. Vi undrar varför är det så, vilka det är som ska attraheras och varför det inte
räcker med att vi som bor här är nöjda? Vi tycker också att bra samhällsservice och
behövliga förändringar och upprustningar av ett område inte ska vara beroende av
områdets ”attraktivitet”.
Vi undrar även vad det finns för planer omkring hemlöshet i området. Det är ett problem
som finns och som inte kommer att försvinna i och med de förändringar som det planeras
för, men som inte tas upp i översiktsplanen.
Social hållbarhet
Social hållbarhet är något man eftersträvar i planeringsområdet, men det diskuteras enbart i
former av rörelsemöjlighet och ett varierat bostadsutbud. Man skriver om nya gång-, cykeloch kollektivtrafikförbindelser som ska skapa möten, samt att olika boendeformer ska
blandas, så att t.ex. växande familjer ska kunna flytta inom stadsdelen. Det verkar inte
finnas någon plan för att möjliggöra att folk som inte har mycket pengar ska kunna bo
kvar.
Kommissionen för social hållbart Malmö har lett till att sociala konsekvensbeskrivningar
numera utförs som en del av planeringsarbetet. Att begreppet social hållbarhet
uppmärksammats är mycket positivt då det, till skillnad från till exempel
miljökonsekvensbeskrivningar, inte finns något lagkrav på att detta behöver utföras när
ombyggnation av stadsdelar planeras. Texten kring social konsekvensbeskrivning i
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översiktsplanen (s.49-50) tolkades av Kirseberg tillsammans! först som ett utdrag från en
mer utförlig konsekvensbeskrivning. Det framkom dock vid mailkontakt med Lotta
Hansson vid Malmö stad att texten i översiktsplanen är den fullständiga
konsekvensutredningen. På så vis är det lite sorgligt att ett sådant gott initiativ för att
faktiskt utreda sociala konsekvenser inte har getts större fokus. Det borde inte vara svårt att
hitta kompetens inom området, särskilt när modeller och metoder för att utreda sociala
konsekvenser finns. Inte minst i närområdet med den så kallade ”Göteborgsmodellen” som
skapats av stadsbyggnadskontoret i Göteborg.
Vi saknar kommentarer om hur socioekonomiska grupper kommer att påverkas av
förändringarna. Att “människor med olika förutsättningar och behov ges möjlighet att
bosätta sig i planområdet” (s. 49) på grund av ett varierat bostadsbyggande, låter positivt
men vi önskar en djupare analys. Detta borde vara ett centralt inslag i en social
konsekvensbeskrivning, särskilt då det enligt översiktsplanen är tänkt att ombyggnationen
av Kirseberg skall ”läka ihop Malmö”.
Samhällsservice
Det planeras för en vårdcentral till, 1050 grundskoleplatser, ett okänt antal bostäder för
äldre, LSSboenden, förskoleplatser med mera. Att det råder brist för många av dessa
funktioner i Malmö generellt nämns och man föreslår att detta ska tas med i beräkningarna,
men det har inte gjorts när man i planen beräknar stadsdelens servicebehov.
Kvaliteten på den sociala servicen är en fråga som måste diskuteras. Hur nöjda är vi med
vår vårdcentral här idag och hur kan vi se till att kvaliteten inte urholkas när vi plötsligt bor
x antal fler tusen i området?
Grönområden
Stadsdelen är i nuläget inte grön, och man vill bebygga många områden som för tillfället är
gröna. De nya gröna ytor som planeras i stadsdelen är i huvudsak gröna stråk och fläckar i
annars bebyggda områden.
I planen benämns det nuvarande området längs spåret från Södra Bulltoftavägen ner mot
Ellstorpsparken som Hagstorpsmarken. Detta är ett område som helt kommer att byggas
bort och det enda som återstår är ett grönt stråk. På andra sidan rälsen föreslås ännu ett
grönt stråk som ska kunna användas som rekreationsområde och knyta ihop stadsdelen.
Området som var de gamla Järnvägsverkstäderna ska få en park på ett hektar. Här är det
lämpligt att jämföra med Beijers park på 12 hektar. Alltså inte särskilt mycket. Vi har
funderat på om Lundavägens koloniområde skulle kunna öppnas upp för allmänheten och
även formas till något slags kombinerad park eller rekreationsområde? Då kan de vara
värda att behålla för ett större antal människor i närområdet. Liknande exempel finns i
Landskrona som har centralt belägna koloniområden som spelar en roll som ett uppskattat
grönområde i staden.
Vi i Kirseberg Tillsammans! tycker att Malmö stad ska behålla så mycket mark som möjligt
i sin ägo. Eftersom Lundavägens koloniområde är den enda mark som kommunen äger i
området för översiktsplanen, enligt vad som sades på samrådsmötet, ser vi som självklart
att den behålls.
För oss är det tydligt att grönområden är lågprioriterade i översiktsplanen. När Kirseberg
idag har mycket naturliga gröna platser är det tänker man, enligt oss, fel när man
konsekvent vill bebygga dessa områden och ersätta dem med mindre och nyanlagda små
gröna ytor. De "gröna stråk" som beskrivs i planen är enligt oss inte alls tillräckligt. Malmö
har minst grön yta per capita bland Sveriges stora städer, vilket tyder på att denna linje
länge varit förhärskande. Det vill vi se en ändring på.
65

I de fall där parker och gröna stråk ska anläggas måste självklart belysningen anpassas så att
de blir tryggt för alla att vistas där alla tider på dygnet.
Trafikplanering
Översiktsplanen fokuserar mycket på kollektivtrafiksatsningar, främst genom att
Östervärns station tas i bruk för att ingå i Malmöringen. Det är också mycket på grund av
denna förändring som planerna på att bebygga området har kommit igång. I nuläget går
endast godståg på kontinentalbanan, som är den ring som kommer bli Malmöringen.
Malmö stad vill nu att även persontrafik ska kunna köra på banan för att koppla ihop fler
delar av Malmö med Citytunneln och Köpenhamn/Lund. Även Simrishamnsbanan, som
idag i princip är igenvuxen, finns det planer på att använda för persontrafik.
Utöver satsningen på tågtrafiken, går tankegångarna i planen mycket kring att underlätta för
cykel- och gångtrafik. De öppnar också upp för fler busslinjer genom stadsdelen, och även
eventuellt en spårvagnslinje på sikt.
Man vill på olika sätt prioritera cykeltrafik och fotgängare, och samtidigt uppmuntra till ett
lågt bilinnehav. Detta kan man göra på olika sätt, till exempel genom att planera för
bilpooler, men vad planen i nuläget inte går in på närmre är hur man tänker kring att sätta
en parkeringsnorm, det vill säga hur många bilar per person man planerar parkering för.
Just hur parkering planeras kan också inverka på byggkostnader och i slutändan
boendekostnader. Vi i Kirseberg Tillsammans! föreslår en låg parkeringsnorm för att vår
stadsdel ska fortsätta vara ett område med relativt lite biltrafik. Vi föreslår också att de
parkeringar som byggs görs så billiga som möjligt och att till exempel underjordiska garage i
bostadshus undviks då detta många gånger får byggkostnaderna att skjuta i höjden.
I övrigt är vi positiva till en ny tågstation och fokus på cykel-, gång- och busstrafik. Det är
rätt att satsa på gröna trafikslag, samtidigt som det blir en förutsättning för ett mer jämlikt
Malmö ur ett socialt perspektiv. Vi vill dock, återigen, återkomma till frågan kring hur man
ska undvika ett scenario där närheten till den framtida stationen inte driver upp priser på
bostäder och lokaler i området. Anledningen till att vi återkommer till just detta är för att vi
ser hur frågan om hur man undviker att priserna i området skjuter i höjden efter att den nya
stationen öppnat är brännande. Vi vill kunna bo kvar!
Aktiviteter
Vi tycker att planen är väldigt vag på punkterna kring aktiviteter och sportmöjligheter. Här
kommer frigöras massor av plats, och det finns säkerligen massor av önskvärda aktiviteter i
Malmö idag som saknar lämpliga lokaler. Vi hade velat identifiera vad som saknas i vår
stadsdel och vår stad och tillsammans jobba för att det får utrymme!
Översiktsplanen erkänner att det idag saknas en jämvikt mellan det rika kulturella liv som
pågår på Kirseberg och lämpliga lokaler för detta kulturliv att frodas i. Detta vill man enligt
planen komma till rätta med genom att använda byggnader som redan finns och ge plats
för fler byggnader för att göra bland annat kulturcentran som kan användas för fler än oss
som bor här.
Möjlighet till spontan fysisk aktivitet tas upp. Exakt vad detta är står inte men man vill
skapa ett sådant längs Österhagsgatan, detta ska också kunna användas av skolorna. Ofta
finns en tendens att dessa tas över av killar vilket man vill försöka undvika. Det tas upp ett
exempel, Rosens Röda Matta, som utformades i samarbete med tjejer i en annan av
Malmös stadsdelar.
Längs Simrishamnsbanan ska en fotbollsplan förläggas, denna ska också vara öppen för
allmänheten. Man vill också undersöka möjligheterna för ett längre motionsspår på
Kirseberg.
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En tredje punkt som tas upp är stadsodlingar som ”kan skapa förutsättningar för
delaktighet och samhörighet samt bidra till bättre hälsa” (s 28). Östra Sommarstaden koloni
ska finnas kvar och de vill även skapa möjlighet för nya lotter.
Som i resten av planen skrivs det mycket i generella termer om det mesta. Vad menar man
till exempel med ”spontan aktivitet”? En möjlighet skulle kunna vara ett utegym liknande
det i Beijers park. Vid samrådsmötet i Kirsebergs bibliotek den 17 mars 2015 tog man upp
möjligheterna till en basketplan. Även om det är ett bra initiativ kan det finnas problem
med det, till exempel ur ett genusperspektiv. Det skulle vara intressant att se en
undersökning om vem och vilka som använder gymet eller basketplanen.
När det kommer till genustänket undrar vi hur det ska realiseras. Inga specifika idrotter
nämns. De vanligaste idrotterna bland tjejer i Sverige är fotboll, friidrott, gymnastik och
ridsport. En fotbollsplan diskuteras, men hur tjejer ska inkluderas och få plats sägs inte
mycket om. Kanske kan man bestämma vissa tider för tjejer att komma och delta? Friidrott
och gymnastik skulle man också kunna utveckla i lokaler som redan finns i Kirseberg
sporthall. Ett tips kunde vara att undersöka vilka sporter som är stora bland kvinnor och
tjejer i just Kirseberg med omnejd istället för att gå på statistik över till exempel hela landet.
Ett abstrakt begrepp som används är ”tillfälliga användningar”. Vad är det för något och
finns det andra exempel som man kan ta inspiration av? Då ekonomin numera alltid är
pressad när kommuner, landsting och stat ska finansiera olika projekt så anar vi ugglor i
mossen. Vad är det som ur kommunens perspektiv som kan vara acceptabelt samtidigt som
det inte är dyrt? Vi har såklart inte något emot att stadsdelen utvecklas allteftersom men vi
undrar om man inte kommer luta sig tillbaka på halvmesyrer om det inte är nåt som
kommer stå sig. Det är i alla fall något vi vill att man ser upp med.
Den nya stadsdelen som planeras ger också massa möjligheter för oss Malmöbor att
fundera på vad vi saknar i vår stad i dag. Hade vi behövt ett till badhus? Ännu ett cykelkök?
Fler replokaler? Nu har vi chansen att se till att det byggs för oss och våra behov. Vi måste
också försöka vända trenden att aktiviteter för kvinnor och tjejer inte prioriteras och lätt
därför hamnar på undantag.

Lundavägens koloniområde
Sammanfattning
Lundavägens koloniområde är ett av Sveriges äldsta koloniområden och Malmös äldsta.
Etablerat 1905 och bestående av 28 lotter utgör området ett unikt grönområde i Östra
förstaden. På området finns stugor från sent 1800-tal, flyttade från Pildammskolonierna när
Baltiska utställningen byggdes. Marken är bördig och har jordförbättrats i över ett sekel.
Här finns gamla träd, unika rosenträdgårdar och sällsynta blommor.
I detta samrådssvar, som är framtaget av koloniföreningen Lundavägen, vill vi begära
ändringar i den föreslagna Fördjupade Översiktsplanen. Vi gör detta för att bevara en unik
och kulturhistoriskt viktig miljö i Malmö. Koloniområdet vittnar om Malmös
arbetarhistoria och erbjuder ett viktigt grönområde i en annars betongbetonad stadsmiljö.
Vi vill särskilt belysa följande punkter:
- Att riva området står i direkt motsats till Malmö stads grönplan och Malmö stads
nya översiktsplan, men motsäger även planeringsriktlinjerna i FÖP. Detta antyder
en total frihet för tjänstemän att INTE följa de politiska direktiven.
- Området är en etablerad biotop och tillhandahåller en rad viktiga ekosystemtjänster
bl.a. pollinatörer, grönska och bättre luft, men utgör även en viktig del av Malmös
dagvattenhantering. Forskning visar att just etablerade koloniområden är mycket
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värdefulla för ekosystemtjänster och kan inte ersättas med nyetablerade områden
eller s.k. stadsodling. Att ersätta området kommer ta många decennier.
- Den politiska processen är mycket anmärkningsvärd. Styrelsen för koloniområdet
blev varslad om eventuell uppsägning innan den nya FÖP var antagen. Detta
antyder att Malmö stad gått händelserna i förväg och förbigått den demokratiska
process som en ny FÖP kräver.
- Lundavägens koloniområde är en viktig del av Malmö stads arbetarhistoria.
Koloniområdet etablerades för inflyttade arbetare som saknade trädgård. Under
krigsåren var området en viktig del av stadens försörjning. På området står även
Sveriges äldsta kolonistuga. Bevarandet av det gröna kulturhistoriska området
borde vara Malmö stads högsta prioritet.
- Området utgör en minimal del av den nya översiktsplanen. Ytan för området är
drygt 5000 kvm, mindre än en fotbollsplan, beläget precis vid järnvägsspåret.
- Lundavägens koloniområde omfattas av riksintresse, något som är bekräftat av
Riksantikvarieämbetet. En bedömning av bevarandevärdet och områdets kvalitet
beskrivs ej tillfredsställande (saknas helt) i plandokumentets
förutsättningsbeskrivning.
- Men, kanske det viktigaste argumentet av de alla: Malmöbor vill bevara området! Nästan
2000 personer har skrivit på en protestlista MOT rivningen. Fler och fler skriver på
dagligen.
Med anledning av de ovanstående punkterna vill vi göra följande ändringar i FÖP:
- Lundavägens koloniområde markeras som GRÖNOMRÅDE (befintlig/ny) på
sidan 24.
- Lundavägens koloniområdes bevarandevärde nämns i plandokumentets
förutsättningsbeskrivning
Vi vill också samarbeta med Stadsbyggnadskontoret för att gemensamt hitta en optimal
lösning så att Malmöbor kan njuta av den unika kulturhistoriska plats som Lundavägens
koloniområde utgör.
Med Lundavägens koloniområde har Malmö stad en chans att visa sina politiska ideal och
framhäva de gröna kulturhistoriska kvaliteter som Malmö erbjuder.
Låt oss ta tillvara på de befintliga kvaliteter som staden erbjuder!
En etablerad biotop
Lundavägens koloniområde är Malmös äldsta bevarade koloniområde. Området etablerades
1905 och har i 110 år tagits varsamt om hand av lojala kolonister. I början av seklet
utgjorde området en flykt från dagens hårda arbete och ett viktigt komplement till de fattiga
arbetarnas kost. Idag utgör området en plats för avkoppling och grönska och en
läroplattform för våra barn om bl.a. olika arter och konsten att driva upp ekologiska
grönsaker. Den unika mångfald av arter på området existerar där tack vare dess historia. Att
skapa en koloniträdgård, med äppelträd, plommonträd och bördig jord som år efter år
producerar potatis, kål och sallad tar lång tid. Varje år måste jorden förbättras. Gödsel
tillsätts, grönsaksland roteras, djupbäddar matas med kompost. Efter ett tiotal år uppnår
jorden den bördighet och balans som gör att den effektivt börjar producera grödor, år efter
år. Lundavägen har haft denna balans i många år. Skulle området rivas, eller flyttas, går
Malmö miste om något unikt som inte kan återskapas på många decennier.
Lundavägen är Malmös minsta koloniområde, men utgör en etablerad biotop med en unik
sammansättning av arter. Forskning visar att just koloniområden är mycket värdefulla för
både biologisk mångfald, t.ex. i form av pollinerande insekter som humlor och andra vilda
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bi-arter, men även för en rad andra ekosystemtjänster som gröna miljöer i städer bidrar
med. Inte minst för rekreation och trivsel, men också för dagvattenhanteringen.
Malmö ska vara en stad som visar framfötterna när det gäller hållbart stadsbyggande. Att
rasera det lilla grönområde som finns i den nya FÖP är direkt motsägelsefullt mot Malmös
visioner. Vi kan inte återskapa ett liknande område under vår generation. Troligtvis inte
heller under våra barns generation. Att komplettera med ny stadsodling är bra, men det
ersätter inte den etablerade biotop som ett 110-år gammalt koloniområde utgör.
Den demokratiska processen
Under våren 2014 blev styrelsen för Lundavägens koloniområde kallade till ett möte hos
Stadsbyggnadskontoret. Under mötet blev vi informerade om att koloniområdets arrende
inte skulle förlängas när det löpte ut, d.v.s. 2018. Vi blev informerade om att ett nytt
område redan var utsett till oss, vi fick se kartor som t.o.m. hade tomtindelning
utmarkerad. Att Malmö stad ger oss ett nytt område är omtänksamt. Men till saken hör att
när mötet ägde rum gällde den nuvarande detaljplanen som säger att området är ett
koloniområde. Den nya FÖP hade inte ens varit ute på samråd än.
Att man förbigår den demokratiska processen och går händelser i förväg ser vi som mycket
anmärkningsvärt.
Borde inte Malmö stad följa den rådande processen? Borde man inte låta FÖP först gå ut
på samråd, samla in kommentarer från allmänheten, klubba igenom FÖP och sedan ändra
detaljplanen från gällande koloniområde till det som planeras? Efter att den nya
detaljplanen förändrats kan man sedan kontakta koloniområdet och indikera att arrendet
kommer att sägas upp. Processen är lång och förutsättningar kan förändras. Genom att
säga upp områden innan man har ändrat planerna riskerar Malmö att få ödetomter. Ett
exempel på detta är Lundavägens gamla område, gröningen på andra sidan Bulltoftavägen,
som avvecklades 1990 och som har legat för fäfot sedan dess.
Stadens visioner
”Existerande koloniområden ska värnas och om möjligt differentieras. Möjligheter till stadsnära odling ska
främjas .”
ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALMÖ, 2014
”Generellt är målen för den gröna planeringen:
- att öka den sammanlagda arealen grön mark i Malmö
- att säkerställa värdefull grön mark så att denna skyddas från exploatering”
GRÖNPLAN FÖR MALMÖ, 2003
”Komplettering med ny bebyggelse ska ske med hänsyn till platsspecifika förutsättningar, kulturmiljövärden
och existerande stadskaraktär. Kulturmiljöaspekter ska beaktas och möjlighet att skapa nya kultur- och
skönhetsvärden ska tas tillvara. Mycket stor restriktivitet ska gälla för att ta park i anspråk för andra
ändamål. Kvaliteten i stadsmiljön ska bli bättre då staden byggs tätare.”
ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALMÖ, 2014
”Malmö ska vara en nationell och internationell förebild när det gäller arkitektur och ekologiskt hållbart
byggande av bostäder och boendemiljöer.”
ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALMÖ, 2014
Citaten ovan kommer från viktiga styrdokument, godkända av Malmö stads politiker.
Malmös nya översiktsplan, antagen 2014, är ett strategiskt och visionärt dokument vars
syfte är att vägleda beslut om användningen av mark- och vattenområden och hur den
existerande stadsmiljön ska utvecklas. I dokumentet nämns flera gånger att koloniområden
69

och grön mark ska skyddas mot exploatering. Malmö stads grönplan utgör ett underlag för
den fysiska planeringen och skall vara vägledande för beslut i allmänna skötsel- och
naturvårdsfrågor samt i förändrings- och förnyelsearbete. Även i grönplanen nämns det
tydligt att bevarandet av grön mark, speciellt kulturhistorisk grön mark, är mycket
prioriterat.
Den nya översiktsplan som nu presenteras skall bygga vidare på den kommuntäckande
översiktsplanens strategier och planeringsriktlinjer. Planen själv nämner detta:
”Planen bygger vidare på den kommuntäckande översiktsplanens prioriteringar, strategier och
planeringsriktlinjer.”
FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALMÖ, 2015
När man väljer att inte skydda Lundavägen (d.v.s. inte markera det som grönområde i nya
FÖP) har Stadsbyggnadskontoret frångått de direktiv som fastställts av kommunstyrelsen. I
sådana fall har Malmö stads översiktsplan och alla andra styrdokument ingen effekt.
Malmö stad vill visa framfötterna när det kommer till hållbar stadsplanering. Man vill vara
en nationell och internationell förebild när det kommer till ekologi. Att riva ett grönområde
med högt kulturhistoriskt värde får Malmö att framstå som en omodern stad som inte
anammar modern stadsplanering. Att dessutom ersätta en unik etablerad biotop med ett
stationstorg kan likställas med helgerån.
Lundavägen är en viktig del av Malmö stads historia 1
Kolonirörelsen i Sverige introducerades under den senare delen av 1800-talet. Anledningen
var den industriella revolutionen med omfattande inflyttning till Sveriges större städer. I
europeiska storstäder fanns samma fenomen och där föddes tankar om att den trångbodda
befolkningen skulle ha möjlighet att komma ut “i friska luften”, bl.a. i av staden anlagda
parker. Det fanns ytterligare en idé att ge människor med mindre ekonomisk bärkraft en
möjlighet att kunna lämna staden efter dagens arbete. Tanken var att ge stadsbon en
möjlighet att komma till sin egen lilla trädgård för att kunna odla frukt och grönsaker och
på så vis förbättra hälsan och hålla nere livsmedelskostnaderna. Staten skulle tillhandahålla
mark för koloniområden som kolonisterna kunde arrendera.
Den 1 april 1895 fick Malmö sitt första organiserade och inhägnade koloniområde med 68
lotter och anställd tillsynsman. Området vid Pildammarna utökades bara något år senare
och ännu fler tillkom med åren.
Pildammsområdet blev en succé och 1905 anlades Malmös andra koloniområde när
apotekaren F G Borg överlät sitt arrende och Lundavägens koloniområde etablerades.
Några år därefter anlades ett tredje på en annan före detta gårdsjord vid gamla
epidemisjukhuset, nuvarande Zenith.
År 1909 tillkom Johanneskolonierna (idag Pilgården mittemot Konsthallen).
Redan 1927 hade Pildammskolonierna fått lämna plats åt det
expanderande sjukhuskomplexet. Stugor från området flyttades bl.a. till Lundavägen. I
slutet av 1945 var de helt borta, liksom Johanneskolonierna som försvann något år tidigare.
Området vid Lundavägen växte och sträckte sig som mest ända bort till Ellstorpsparken på
västra sidan om kontinentalbanan, och från Gerlachsgatan till Kirsebergs ishall öster om
järnvägen. Under efterkrigstiden började området krympa.
Dagens koloniområde vid Lundavägen är i stort sett lika stort – eller snarare litet – som det
ursprungligen var år 1905. De stugor som innanför planket är belägna närmast Lundavägen
står på den ursprungliga marken.
Historik från Wikipedia och Martin Anderssons artikel i Sydsvenskan:
http://blogg.sydsvenskan.se/forsvunnamalmo/2014/07/01/bevara-malmos-aldsta-kolonier/
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Lundavägens koloniområde utgör med andra ord en unik plats i Malmös historia. Området
speglar boende- och levnadsförhållanden för arbetarklassen och representerar
arbetarbebyggelse från tidigt 1900-tal. Koloniföreningen Lundavägen etablerades 1905
(Citadellet i Landskrona etablerades 1913) och utgör därför troligen Sveriges äldsta
koloniförening. Området omfattas därför av riksintresse för kulturmiljö och är av nationell
betydelse som ska representera hela landets 10 000-åriga historia från stenålder till nutid.
Riksintresse
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljö, något som är bekräftat av
Riksantikvariatsämbetet. Detta kan även läsas i Riksantikvariatsämbetet lista över
riksintressen för kulturmiljövård i Skåne län:
”Industrialismens stad, med 1800-talets och det tidiga 1900-talets industribyggnader samt bebyggelse som
speglar boende och levnadsförhållanden för olika samhällsskikt. Arbetarbebyggelse från olika perioder,
bl.a. Sorgenfri, Sofielund och Kirseberg, enklare jugendbebyggelse vid Möllevången, Folkets hus och andra
folkrörelsebyggnader.”
Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Skåne län (M) enligt 3 kap 6 § miljöbalken
Som tidigare diskuterats speglar Lundavägens koloniområde boende- och
levnadsförhållanden för arbetarklassen och representerar arbetarbebyggelse från tidigt
1900-tal. Kommunens ska i den fördjupade översiktsplanen visa hur man avser att
tillgodose riksintresset.
Enligt FÖP står följande nämnt i sammanfattningen:
”RIKSINTRESSEN: Planområdet sammanfaller geografiskt med riksintresseområden för järnväg,
bangård, Östervärns tågstation, kulturmiljö och kustzon. Planförslaget bedöms inte påverka syftet med
riksintressena negativt.”
Sida 5, FÖP
Vidare står följande nämnt senare i dokumentet:
”Intill Östervärn station ligger idag Malmös äldsta koloniförening Lundavägen. Koloniområdet har höga
kulturhistoriska värden som kan påverkas negativt av utvecklingen kring Östervärns station och den
därmed förknippade satsningen på kollektivtrafiken. Den framtida strukturen kring stationen behöver
därför studeras vidare.”
Sida 40, FÖP
Vi anser att detta INTE är en tillfredställande beskrivning av hur kommunen avser att
tillgodose det riksintresse som är hotat. Hur rivningen av Sveriges äldsta kolonistuga och
Malmös äldsta koloniområde inte påverkar riksintresset negativt ställer vi oss mycket
undrande till.
Området utgör en minimal del av den nya översiktsplanen
Lundavägens koloniområde är till ytan drygt 5000 kvm, eller ungefär lika stort som en
fotbollsplan. Vinsterna med att bebygga detta minimala område överstiger inte förlusterna
av att riva ett kulturhistoriskt viktigt område för Malmö stad.
Att ersätta en centralt etablerad biotop tar årtionden, något som inte kompenseras i den
nya översiktsplanen. Stadsbyggnadskontoret har låtit arkitektbyrån FOJAB ta fram en
konsultrapport om exploateringen av området. I rapporten nämns tre scenarier för
området: bevara området (alt. 1), göra om det till en park (alt 2.) samt göra ett stationstorg
av området (alt 3). Alternativ två, göra om området till en park, innehåller flertalet fel och
går inte att realisera i praktiken. Bland annat nämns att man ska bevara ett antal gamla
stugor. Stugor och träd ägs av kolonister. Om Malmö ska bevara stugor krävs att Malmö
stad exproprierar stugorna. Av de två återstående alternativen är endast alt 1 och 3
genomförbara. Alternativ tre innebär att man ersätter koloniområdet med ett stationstorg.
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Att Malmö stad skulle ersätta ett kulturhistoriskt grönområde med ett betongtorg finner vi
mycket anmärkningsvärt, då staden ska visa framfötterna i grön stadsplanering.
Vi vill skydda Lundavägens område från exploatering
Om området inte skyddas kommer Malmö stads rykte som nationell förebild för grön
stadsplanering att rubbas avsevärt. Att riva en kulturhistorisk plats med stark anknytning till
Malmös historik går emot allt vad staden lovat sina medborgare.
Vidare utgör detta en klar markering för stadsbyggnadskontoret att föreskrifter och
styrande dokument från kommunstyrelsen inte behöver följas. Detta ger en total frihet till
tjänstemän att inte följa de politiska direktiven.
Vi, tillsammans med 2000 Malmöbor, kräver att:
- Lundavägens koloni markeras som grönområde
- Lundavägens koloniområdes bevarandevärde nämns i plandokumentets
förutsättningsbeskrivning
Med Lundavägens koloniområde har Malmö stad en chans att visa sina politiska ideal och
framhäva de gröna kulturhistoriska kvaliteter som staden erbjuder.
Låt oss ta tillvara på dessa, inte ersätta dem med betong!

Centrala SACO-rådet i Malmö
Bakgrund
Föreliggande ärende är en fördjupning av Malmö stads översiktplan avseende del av
Kirseberg. Fördjupningens syfte är att göra en mer ingående utredning för att sätta ramarna
för planområdets långsiktiga utveckling baserat på ställningstagande gjorda i den
kommuntäckande översiktsplanen. Planområdet omfattar del av Kirsebergsstaden,
Östervärn, Ellstorp och Johanneslust.
Vägledande för fördjupningen är den kommuntäckande översiktsplanen där bl.a. påtalas
vikten av en tätare bebyggelse, nära till olika servicefunktioner, grönytor och kultur- och
fritidsaktiviteter. Utöver den övergripande planen skall Malmökommissionens arbete
implementeras som bl.a. innebär att underlätta rörelse och kommunikation inom staden,
skapa nya mötesplatser och skapa en mer funktionsblandad stad med liv och rörelse.
Yttrande

Saco har tagit del av fördjupningen och har följaktligen några korta synpunkter.
Vi ställer oss positiva till anslaget i dokumentet. Med detta avser vi försöket från
stadsbyggnadskontoret att ta med många olika aspekter. Dessutom att utforma texten på
ett pedagogiskt och enkelt sätt. Saco ser en tydlig förskjutning till det mänskliga och från
det mer objektiva och oreflekterade. Vi uppmärksammar även den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen som utförlig och relevant.
Saco uppmärksammar att området idag är och på sikt kommer att vara föremål för
omfattande bil- och tågtrafik med medföljande buller och luftföroreningar samt de
barriärer som därmed skapas. Den stora utmaningen blir som framgår av fördjupningen att
minska, överbrygga eller förhindra detta. Huvudsyftet är att göra området mer attraktivt
och drägligt för de som ska bo, arbeta eller besöka området. Osäkerhetsfaktorer som
påverkar möjligheten att uppnå uppsatta mål är bl.a. att Malmö stads har ett relativt litet
markinnehav, oklarheter kring satsningar på spårburen kollektivtrafik, förmodade
markföroreningar, dagvattenhantering m.m.
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Saco menar att man i fördjupningen tagit höjd för dessa faktorer och att man på flera
punkter uppmärksammat enligt oss adekvata frågor. Vi väljer således att ställa oss positiva
utan anmärkningar till fördjupad översiktsplan för Malmö för del av Kirsberg.
Saco tackar för möjligheten att få yttra sig över förslaget och önskar det all framgång i det
fortsatta arbetet.

Svenska kommunalpensionärers förbund, SKPF avd 10
Vi ser det positivt att Kirseberg utvecklas till att bli ett större stadsområde med mer
nybyggnation men dock inte att förglömma det stora att ha ett flertal gröna oaser som lyfter
grönskan i området, vilket vi anser är viktigt. Det är också viktigt att stadsområdet tillser att
bibehålla det fina koloniområdet. Skulle detta försvinna skulle vi anse detta negativt för alla
dem som har sitt sommarboende här. Det är till stor del dessa som har sitt sommarboende
här som vistas mer ute i naturen och har grannar runt omkring sig. En stor fördel för dem
som är boende i området.
Bra att utöka tågtrafiken och all annan kommunikation i området.

Sveriges Pensionärsförbund, SPF
Det är en bra översiktsplan med många bra idéer och intressanta förslag på lösningar.
Dessutom har fokus satts på människornas välbefinnande och deras behov. Det är bra att
Östra stationen ska öppnas. Kollektivtrafiken är viktig i framtiden. Hänsyn har också tagits
för att bevara de lokala egenheterna som finns. Rekreation och kultur har också belysts på
ett bra sätt. Skolor, vård och omsorg anpassas efter behov. Likaså har miljön beaktats.
Integreringen med övriga områden i Kirseberg är också viktigt.
Vid förverkligandet av allt detta har vi en del synpunkter:
1. Det är inte bra att spårbunden trafik går på markplan i tätbebyggda bostadsområden.
Dels för buller, miljö och urspårningsrikser, dels för att spårövergångar kan orsaka
olyckor och framför allt bindes mycket mark som kan använda bättre. För
Simrishamnsbanan och Kontinentalbanan bindes ett stråk på 160 m där enligt reglerna
inga bostadshus kan byggas. Bygges tunnlar får man säkrare trafik och många tusen
kvadratmeter att använda för förtätning av boende istället för att ta i anspråk den fina
åkermarken i ytterområdena. Med de oroshärdar som finns i världen idag måste Sverige
kanske öka den odlade arealen för egenförsörjning. Anslutande lokaltrafik bör också
byggas i tunnlar istället för spårvägar. Långsiktigt är det smidigare och lönsammare då
stadens invånarantal kommer att öka. Spårbunden trafik kan också byggas på pelare
som till exempel Alwegtågen.
2. Vid planering av att utnyttja järnvägsverkstäderna för bland annat kultur bör hänsyn
tagas till behovet av fritidslokaler för äldre. Stor sal med plats för 4-500 personer bör
finnas tillgängliga för pensionärer samt mindre lokaler för qigong, kortspel, möten,
dans och gymnastik med mera. Inomhus boulebana bör också vara möjligt i dessa
lokaler liksom bowlingbanor. Börs boulebana utomhus bör vind- och regnskydd med
sittplatser för fika anordnas. Parkering även för handikappade bör finnas i tillräcklig
mängd.
3. Det är också viktigt at gång- och cykelvägar har bra belysning och utformas så att
olyckor i högsta grad kan undvikas. Märkning av vägarna för olika ändamål ska vara
tydliga. Ojämnheter i marken skall undvikas då de ofta orsakar fall med svåra skador
för äldre.
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4. Ett tunnelbanenät som bland annat förbinder järnvägsstationerna med olika busscentra
och affärscentra är det effektivaste för framtida kollektivtrafik. Finansiering får lösas
med tanke på bättre miljö, färre olyckor, mindre köer och tidsvinster.
SPF Seniorerna ser fram emot att få yttra oss om detaljplanerna när de är framtagna. SPF
seniorerna ställer givetvis även upp i diskussioner under arbetes gång.

Transport Research Institute, TFK
TFK avböjer att lämna synpunkter.

Vision SKTF
Visions Malmöavdelning beslutade att inte lämna något samrådssvar.

KTH Arkitektur och samhällsbyggnad
Remissyttrande:
Under de senaste decennierna har Malmö genomgått en remarkabel resa från rostig
industristad till blomstrande kunskapsstad. Vägen har varit kantad av satsningar på
infrastruktur, utbildning, stadsförnyelse och insikten om betydelsen av satsningar på kultur
och staden som arena för sociala möten. Malmös omvandling har i övriga Sverige – med all
rätt – betraktats som en framgångssaga. De senaste åren har dock sprickor i berättelsen om
Malmös framgångsrika resa blivit allt tydligare. Segregation, gängkriminalitet, antisemitism
och utanförskap blir en allt vanligare bild av Malmö. Även om massmedias bevakning kan
vara tendensiös och överdriven finns skäl att förstå att denna sociala problematik utgör
Malmös allra största utmaning inför framtiden. Malmö har gripit sig an denna utmaning
genom att betona social hållbarhet och arbeten som Kommission för ett socialt hållbart
Malmö och områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö är exempel på det. Mot denna
bakgrund är det något förvånande att det utsända remissmaterilaet inte med ett ord
beskriver stadens sociala utmaningar och på vilket sätt de kommer till uttryck i
planområdet.
Det aktuella planområdet har alla förutsättningar att bli en attraktiv del av Malmö. Förslaget
är resultatet av ett habilt arbete av duktiga stadsplanerare. Kopplingen och sambanden
mellan planområdet och omgivande stadsdelar är genomtänkt och bra. Likaså förtjänar
Malmö – som vanligt – vitsord för tankar om miljömässig hållbarhet. Också frågor om
livskvalitet och kulturell identitet är väl behandlade och beskrivna.
Planområdet kommer att bli ett genomtänkt och attraktivt tillskott till Malmö. Frågan är
bara för vem? Kommer området att få en befolkningssammansättning som ytterligare
befäster Malmös sociala skiktning, eller kommer det att bli ett område där människor från
olika delar av Malmö kommer att bo och mötas, för att därmed bryta de till synes
cementerade statusskillnaderna mellan olika områden i staden?

Malmö högskola
Samrådshandlingarna avser översiktsplan för en del av Malmö där högskolan inte har eller
planerar någon verksamhet och vi avstår således från att lämna något yttrande, men det är
alltid intressant med små billiga lägenheter som tilltalar våra studenter.
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Sveriges lantbruksuniversitet
SLU avstår från att lämna synpunkter på remissen.

Annette Murray
Jag vill gärna ge mina intryck av den fördjupade översiktsplanen för del av Kirseberg. Jag är
boende sommartid inom området på Östra Sommarstadens koloniområde. Vintertid ett
stenkast därifrån, Sege Park. Planen berör mig alltså i allra högsta grad.
Jag tycker att ni har gjort ett bra arbete med planen. Jag är naturligtvis särskilt nöjd med att
ni poängterar kolonier och odling är värdefullt samt att Östra Sommarstaden ska bevaras.
Det känns som om ni har lyssnat på oss boende och tagit med detta i planen. Östra
Sommarstadens koloniområde fyller nästa år hela 95 år och det glädjer mig att ni har sett
hur värdefullt området är.
Jag tycker mycket om det planerade grönstråket längs järnvägen. Det är viktigt att ha gröna
områden och här finns möjligheter till ett mycket trevligt strövområde och cykelbana. Att
detta område är så brett som möjligt är väsentligt, jag kan inte nog poängtera detta. Om
järnvägen till Simrishamn öppnas i framtiden måste det ändå finnas plats för detta
gångstråk och rekreation, att järnvägen då är nedsänkt är väldigt viktigt. När jag beskriver
var jag bor säger jag ofta "på andra sidan järnvägen". Att inte ha järnväg och banvall som
barriär hade öppnat upp och bundit samman de områden som nu är avdelade. Om det
temporära grönstråket hade kunnat bli verklighet, på existerande banvall, hade kunnat bli
mycket bra. Dock kan vi behöva hjälp med skalskyddet till de kolonier som ligger precis
bredvid.
Också de planerade övergångarna på olika ställen verkar bra och genomtänkt. Trevligt och
välbehövligt att kunna passera den barriär som järnvägen är på flera ställen. Särskilt trevligt
med nya övergångar!
Jag tycker att det är lite snålt med gröna ytor inom planområdet? Hade gärna sett det det
öppnare.
Slutligen anser jag att Lundavägens koloniområde måste bevaras i sin helhet.

Brf Kvarteret Östergård
-

-

Brf Kvarteret Östergård ser positivt på att Malmö stad satsar på att utveckla stadsdelen.
Positivt är att förslaget bygger på Östervärns station som en kollektivtrafiknod i
området och att kollektivtrafiken prioriteras.
Förslaget innebär att stadsdelen förtätas avsevärt. Vi undrar hur trafikströmmar kan
komma att ändras i stadsdelen och framförallt på Södra Bulltoftavägen. Det t ex oklart
ifall en framtida satsning på spårväg gör att Södra Bulltoftavägen skall rymma både
biltrafik och spårvägstrafik. Avses spår- och biltrafik att blandas eller ska särskild fil för
spårvagnarna göras? En ev breddning vid Östergårdssträckan kan inte bli särskilt
omfattande, med byggnader på båda sidor ganska nära vägen sådan den är
dimensionerad idag. Här finns dessutom en väl använd cykelbana och det är också att
ta i beaktande att vi har lägenhetsdörrar direkt ut mot gatan vilket gör att man vill ha ett
visst avstånd till cykelbana. Likaså är de parkeringsplatser som finns längs med gatan
hett eftertraktade.
Vi ser positivt på ambitionen att planera för verksamheter kring stationen, men vill
samtidigt förespråka att man redan i detta skede beaktar hur ytor/lokaler ska bli så
flexibla som möjligt så att tiden kan få utvisa om användningsområdet exempelvis blir
café, butik eller bokal.
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Viktigt är att stadsdelen får ett centrum, en naturlig samlingspunkt med butiker,
restauranger och fik.
Beträffande parkeringar så bör möjligheten till bilpooler tas med i planeringen. Krävs
någon särskild form av parkeringslösning för att gynna etablering av bilpooler? Kan
detta beaktas redan i detta skede?
En ökning av kollektivtrafikresandet är kopplat till hur linjer är utformade och var
hållplatser är lokaliserade. Det föreliggande förslaget förhåller sig inte till dessa frågor.
Önskvärt vore om förslaget förhöll sig till planeringen av kollektivtrafiknätet på ett
tydligare sätt.
Förslaget att göra området intill Österhagsgatan till ett aktivitetsområde är intressant
och spännande. Vilken typ av aktiviteter har man i åtanke? En variation av olika sorters
aktiviteter, inte enbart idrottsaktiviteter, vore önskvärt. På samrådet i Stadshuset
nämndes Superkilen i Köpenhamn som modell för "aktivitetsområde", men det var
svårt att veta om detta var väl genomtänkt eller bara en utseendemässigt lockande idé.
Superkilen är ju ett tämligen kontroversiellt sätt att gestalta offentlig plats, och
debatterat för vad det gör med de omedelbart intilliggande områdena.
Kirseberg har som stadsdel en stark lokal karaktär och identitet, något som bland annat
återspeglas i begreppet ”Backarna” och även i kulturevenemangen som arrangeras här
årligen (Backanatten och Backakarnevalen). Beskrivningen av den lokala identiteten och
karaktären kunde vara tydligare i planförslaget. Den lokala identiteten kunde också
betraktas som en kvalitet (medborgarengagemang, befintlig arkitektur, etc.) att bygga
vidare på. Hur tar planförslaget tillvara på denna aspekt?
Förslaget innebär att en del grönområden och offentligt tillgängliga grönytor försvinner
samtidigt som en förnyelse, bl a med en föreslagen grannskapspark och smala
grönområden längs transportleder, föreslås. Totalt verkar grönytor
och särskilt offentligt tillgängliga parkrum att bli färre. Med tanke på de förtätningar
som skett och som kommer att ske i Kirseberg och kring Värnhem men även i
Segevång och Östra Sjukhusområdet är detta oroväckande. Tillfredsställs behovet av
offentliga rum och grönytor i området? Studier har indikerat att fördelning av offentliga
rum i Malmö idag är sned och att de östra delarna av staden har mer ont om sådana.
Områdena kring framtida tågstationen, med utsträckning längs tågbanorna på båda
sidor om Södra Bulltoftavägen, verkar kunna bli öppna för högre byggnader än
nuvarande husgrupper i Kirseberg, Värnhem, Östervärn och Ellstorp. Det vore
olyckligt om denna byggnation längs järnvägsspåren bildar en ny visuell mur mellan
Värnhem och Kirseberg. Och därför viktigt i planeringen att begränsa denna
"murkänsla", och förmå markägarna att förstå estetiska och sociala fördelar med en viss
öppenhet här.
Hur avses området direkt söder om Hagtorpsgatan att utvecklas? Kommer idrottshallen
och kolonilotterna att kunna bli kvar, som levande och inarbetade platser för
fritidsaktivitet?
Rivning av det lilla koloniområdet precis intill Östervärns station kan ifrågasättas. Om
en stad ska vara trivsam, rolig och intressant behöver ny och gammal, hög och låg osv
blandas. Att riva och bygga nytt har Malmö gjort tillräckligt av. I stället kan man öka
tillgängligheten till området. Alla koloniområden i Malmö bör vara och är öppna för
invånarna att ströva i, många uppskattar att ha små trädgårdar omkring sig, speciellt
mitt i en stad.
Positivt är att planförslaget föreslår nya förbindelser över/under Simrishamnsbanan
och kontinentalbanan.

Camilla Pierre
Här kommer mina synpunkter gällande projektet efter att ha varit delaktig på
"samrådsmötet den 17 mars om översiktsplanen för del av Kirseberg" på Kirsebergs
bibliotek.
Jag upplevde mötet intressant, mycket viktigt för oss boende i området. Är glad att jag
deltog och fick insikt i projektplaneringen. Men upplever att marknadsundersökningarna
om hur de boende i området reagerar på projektet, deras åsikter och förslag på projektet
var bristfälliga. Underlaget (om sådant finns?) redovisades inte för oss på samrådsmötet.
Föreslår ett större underlag i denna fråga. Det framkom på mötet, att vissa frågor (vilket
inte kan räknas som en riktig oberoende marknadsundersökning) ställts till bland annat
närvarande vid festligheter i Bejers park.
Man kan säja att det område ni projektplanerar för, är "uppdelat i två delar". Det ena är
Kirseberg, det andra är Värnhem, Östervärn.
Jag har inte sett några marknadsundersökningar som är riktade till delen Värnhem och
Östervärn. Såg ingen från det området på samrådsmötet, har dessutom inte hört någon
som ens visste det var ett sådant möte eller att projektet planerades annat än i form av
rykten! Informationen har inte nått ut.
Jag upplevde inte att man i projektgruppen satt sig in i förhållandena, livssituationerna och
människorna i området man projekterar. Historiska händelser, historiska platser, historiska
byggnader och helt enkelt vad som är viktigt för oss och för framtiden i området. Det
kändes som förarbetet och förutsättningar var dåligt prövade. såg inga planer tankar på
miljöpåverkan, hur marken allt som planerats ska byggas på, eftersom delar är sumpmark
under ytan.
Såg inga planer på hur vägar och trafik planeras i området. Korsningen Midhem är tex en
av Malmös mest trafikerade korsningar i rusningstrafik. Redan idag är det trafik kaos vid
vissa tidpunkter och alldeles för dålig luft!
Läser man historien om dessa områden så vet man att Kirseberg vill vara "en egen del" i
staden. Kan vara en av anledningarna till att ingen information har nått ut till oss på
Östervärn och Värnhem.
Man upplevde projektet vara mer till för att få in massor av nytt folk till området, nybyggen
av kommersiella intressen, vinstintressen för tex, byggföretag, husägare, företagare,
planerade företag då framför allt kontorskomplex och dylikt, än för oss som redan bor
här. Med då, som sas på mötet, Östervärns station i focus, som "hotspot" i hela projektet.
Vi i området är rädda att vi får högre hyror, få nybyggen som förändrar karaktären på
området, även utseendemässigt. De kommer vara för dyra bostäder för den befolkning som
idag bor på och runt Värnhem, Östervärn och Kirseberg. Detta gör att nytt folk kommer in
och förändrar stadsbilden. Platsen ni projekterar för är gamla arbetarkvarter, här bor folk
från värdens alla hörn, blandade åldrar, mycket studenter, kollektivt boende med en
gemensam nämnare; ingen, studiemedel, låg eller möjligtvis medelinkomst. Vi har däremot
rikt på historia, kultur och konstnärlighet, vilket borde främjas och tas till vara på i projekt
som detta. Vi som bor här i området har medvetet valt att bo här, då vi har en bra
sammanhållning och blandning på människor. Respekt och sammanhållning.
Det vi är mest oroliga över, är att bli av med de få grönområden vi har i området, som
Östervärns kolonier (som är Malmös äldsta koloniområde), ödetomten mellan Bilia tomten
och Ellstorpsparken, parker som just Ellstorpsparken och till och med var
diskussionen uppe om det gröna man ser framför Entré/Plaza när man kommer in till
Malmö motorvägen från Lund! mitt önskemål är att göra området Midhem/Bilia tomten till
ett parkområde/grönområde som vi så väl behöver här!
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Bor själv på Östervärn. Här skedde föresten slaget där vi tog tillbaka Skåne som Svenskt,
kanonkulor de hittat från denna tid sitter inmurade i huset där jag bor. Värnhem, Östervärn
och Kirseberg har gedigen historia, det finns mycket information att tillgå i text och bild,
vilket jag varmt rekommenderar projektgruppen att ta del av, för att få känslan för området
ni arbetar med.
Har hund, går därför på de platser jag beskriver som grönområden flera ggr per dag och
många ibland annat hundägare och barnfamiljer med mig! Det finns gott om hundägare i
trakten! Vi samlas i större eller mindre grupper och tar hundpromenader i området. Man
kontaktar varandra genom att vi samordnar oss via sociala media.
Om det projekt ni driver kommer genomföras, på det sättet som det idag presenteras,
skulle jag och många med mig vara tvungen att flytta från området. Vilket vi inte vill, det är
vårat hem vårat område!
Jag har levt på en byggplats i många år nu, sedan Entre byggdes och nu med PEABs
hemska bygge "Freja/Vidar" utanför sovrumsfönstret, är ganska trött på byggarbetsplatser!
Vet ni förresten om att Edvard Person bodde högst upp i huset där jag bor.... på sin tid
sjöng han; "...har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå...."
Det känns som att frågorna och åsikterna var många på samrådsmötet, och att man gärna
vill veta mer och bli inbjuden på nästa möte!
Så jag hoppas på denna inbjudan från Er!
Till kommunen
Ett råd är bygg Malmö större utåt på större område, låt oss slippa bo på varandra.
Ta inte ifrån oss att Malmö är, parkernas stad! Ta in boende i området i eran projektgrupp
som vet hur det fungerar här!
Läs på om historien i området. Prata med de som bor här. Håll oss informerade och
uppdaterade.
Kontakta mig gärna för mer information på 0736266657 eller via mail.
Hoppas dessa synpunkter tas på allvar och funderas över.
Tack för ordet!

Denise Melin och Anna-Margrethe Thagaard
Vi gillar planens intentioner att skapa en attraktiv stationsnära stadsdel och instämmer i allt
som skrivs om hållbarhet, miljö, bevarande och kreativ utveckling av kulturhistorisk viktig
bebyggelse.
Vi hoppas också på det stationsnära läget och att Östervärns station ska återinvigas inom
överskådlig tid.
I planen står att Malmö stad ska verka för en yttre godsbana - mycket bra!
Men längre fram står:
Planeringsarbetet med att åstadkomma en yttre godsbana parallellt med yttre Ringvägen har inte utvecklas
vidare.
Överföringen av godstrafiken till en yttre godsbana är av stor betydelse för hela Malmö.
Spårkapaciteten för de mycket tystare persontågen kommer därmed att öka avsevärt och
transporten av farligt gods genom tätbebyggda stadsområden försvinner. Redan 1995
bedömde koncessionsnämnden, att den kraftigt ökade trafikeringen av Kontinentalbanan
efter broinvigningen, var otillåtlig enligt miljöskyddslagen. Koncessionsnämnden ansåg att
nya järnvägssträckningar var nödvändiga och skrev:
Det gäller i synnerhet godstrafiken som ger de mest omfattande störningarna…
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Regeringens tillstånd att trafikera Kontinentalbanan gäller t o m år 2007. Fehmarn bält
förbindelsen ska enligt planerna invigas 2024. Då kommer godstrafiken över Öresundsbron
att öka rejält och därmed belastningen på Kontinentalbanan, om inte den yttre godsbanan
byggs innan dess. Hur förbereder sig Malmö stad inför detta?
I planen står att ett fåtal godstransporter ska kunna trafikera Simrishamnsbanan, kanske 1-2
godståg per dygn. Hur ska denna begränsning styras? De begränsningar som angavs i
trafikeringstillståndet för Kontinentalbanan överskeds avsevärt.
Vad händer med planomradet om Malmöringen inte får trafikeringstillstånd,
Simrishamnsbanan inte kan finansieras och det yttre godsspåret inte byggs?
Idag stannar busslinje 4 vid Kirsebergs torg, som är en viktig central plats i stadsdelen.
Verksamheterna kring torget kommer att drabbas hårt om hållplatserna försvinner och
busslinjen ändras enligt planens förslag.
Trafikbelastningen på Södra Bulltoftavägen har diskuterats i över 40 år. Södra
Bulltoftavägen utgick till vår glädje som huvudgata i översiktsplan för Malmö 2000 (sid. 213
och 306-308) och en ny huvudgata planerades längs den nerlagda Simrishamnsbanan.
Liknande förslag diskuterades i Kirseberg dispositionsplan, Malmö stadsbyggnadskontor,
Översiktsplanebyrån, juni 1977, sid 36- 49. I den aktuella planen är Södra Bulltoftavägen
åter markerad som huvudgata och ska tillsammans med en ny förbindelse till den hårt
trafikerade Sallerupsvägen klara all trafik till och från minst 4200 bostäder och 4300
arbetsplatser + bussar eller spårvagnar.
Det är angeläget att utveckla kollektivåkandet, cykling och bilpooler för att minska
biltrafiken. Men det räcker inte. Utred förslaget att anlägga en ny huvudgata längs gamla
Simrishamnsbanan! Gör Södra Bulltoftavägen till en lokal gata utan genomfartstrafik - en
gammal önskan i stadsdelen!
I planen finns ett "grönstråk" genom f. d. Hemmets Journal/ ISS tomt till
Vattenverksvägen. Vad ska hända i kvarteret och vad menas med "grönstråk"? Kirsebergs
parker och grönområden är mycket besökta och älskade och slits därför. Ett stort
befolkningstillskott innebär ännu mer slitage. Vi hoppas att de föreslagna grönomredena i
planen blir tillgängliga för alla - alltså inga "gated communities".
I "Antikvarisk förundersökning - Järnvägsverkstäderna i Malmö, av Bengt Wahlgren, 2014"
står:
Genius Loci
De befintliga byggnaderna är en resurs som ska tas till vara och utnyttjas för att säkerställa områdets
attraktivitet och platsidentitet. Ett starkt attraktivt koncept för en stadsdel kräver en unik platsidentitet
med vilken boende och besökare kan identifiera sig något som området med sina byggnader redan idag
erbjuder och kan förstärkas och utvecklas. En god planering och gestaltning utgår från platsens identitet
genius loci, vilket kräver förståelse för platsens rumsliga organisation, struktur och historiska utveckling.
Vi hoppas att denna gedigna rapport kommer att inspirera det fortsatta planarbetet,
speciellt detaljplaneringen.
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Elisabet Werecki
Jag skulle vilja se att befintliga rekreationsområden sammanbinds med gröna stråk, särskilt i
form av en promenadpark utmed Simrishamnsbanans norra sida (inom
uppmärksamhetsavstånd för farligt gods) som skulle förbinda Gerlachs park och Beijers
park med ett öppet dagvattenmagasin (”sjö”) i kröken, se bifogad skiss.
Jag vill också tillägga att järnverksverkstäderna bör bevaras och hållas öppna för
allmänheten, ev. genomkorsas av ”inomhusgator”. De skulle kunna inrymma mycket
kultur- och fritidsaktiviteter liksom bad, bibliotek, bowling, bollsporter, ev. en vårdcentral
och stadsdelsförvaltning, shoppinggalleria etc. Även en del bostäder skulle kunna
inrymmas. De har potential att bli en verklig mötesplats.
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Emilie Sahlén
Om ni ska förtäta måste ni planera in mer grönytor än vad översiktsplanen visar.
Invånarantalet kommer att öka trycket på grönytorna och blir det för lite plats för
”andrum” i staden kommer stressen öka och charmen med Kirseberg att dö. Mycket
viktigt! Det behövs även mer vatten; kanal, damm, sjö osv. Också viktigt.

Ewa Jäderlund
Som boende och förälder på Kirseberg har jag och min granne Katarina Nastos Persson
satt samman ett förslag för att bilda opinion kring att göra skolvägarna säkrare för
Kirsebergs skolbarn. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att det finns två stora
kommunala skolor, Bulltoftaskolan och Kirsebergsskolan, med ett
bibliotek/medborgarhus/fritids mittemellan, men inget tryggt sätt för skolbarn att ta sig
mellan skolor, bibliotek och hem igen. Detta vill vårt medborgarförslag “Säkra skolvägar på
Kirseberg” lyfta (se bifogad fil).
När nu Kirseberg står inför stora strukturella förändringar hoppas vi att man både skapar
säkra och trygga skolvägar för alla Kirsebergs nuvarande barn, och planerar för de
kommande.
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Säkra skolvägar på Kirseberg
Vi är två föräldrar som tillsammans lagt ett förslag på Malmöinitiativet. Med förslaget vill vi göra barnens
skolväg samt vägen till biblioteket/ medborgarkontoret och fritids längs Norra Bulltoftavägen mer
trafiksäker. Du hittar vårt förslag under rubriken ”Säkra skolvägar på Kirseberg”
(http://initiativet.malmo.se/epetition_core/community/petition/2926). Där hittar du även en mer detaljerad
beskrivning av vårt förslag och det går också att diskutera/ lämna synpunkter på förslaget. När vi får 100
underskrifter så tas vårt förslag upp i berörd nämnd. Politikerna måste då ta ställning till vårt förslag och
besvara det skriftligt via Malmöinitiativet.
OBS!
När du skrivit under förslaget måste du verifiera din underskrift genom att klicka på länken som du får i din
e-post.
OBS!
Våra tre förslag för att göra skolvägarna på Kirseberg säkra för våra barn är:
•

Höj upp cykel- och gångbanan över samtliga korsningar på båda sidorna av Norra Bulltoftavägen,
så att gående och cyklister både får företräde över och samtidigt skyddas från trafiken från
sidogatorna.

•

Gör ytterligare övergångsställen: ett över Norra Bulltoftavägen vid Emmaus, ett vid biblioteket/
medborgarhuset/ kulturhuset, samt ett vid Kronetorpsgatan så att skolbarnens trafikmiljö blir
mer trafiksäker, förutsägbar och trygg.

•

Skydda trafikanterna vid övergångsstället över Norra Bulltoftavägen, vid Solgatan genom att t.ex.
göra tydliga zoner för färdtjänstbilarna och annan trafik som lämnar och hämtar barn på
Kirsebergsskolarna under skoldagarna.

Snälla hjälp oss att göra skolvägarna i Kirseberg säkrare för våra barn - gå in och stöd vårt förslag om du
gillar det, även om du själv inte har barn som direkt berörs eller kommer att beröras av det.

Kirsebergs

Anstalten
Kirseberg

Bibliotek
Medborgar
hus
Bei

Bullt
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Fredrik Hermodsson
Det jag hade synpunkter på var om man skulle bygga nya hus i parken som ligger utmed
Lundavägen utanför Östervärn. Jag tror att den heter Gerlach park.
I så fall anser jag att det Ej bör göras. Då vi redan saknar grönytor i det området och
dessutom har norra infarten till Malmö där. Vilken man får förmoda spyr in avgaser över
Midhem och näraliggande områden. Då vindarna oftast är sydvästliga här.
Vidare anser jag att man bör knyta samman Ellstorpsparken med S. Bulltoftavägen om man
ska bygga bostäder på den gamla industritomten vid järnvägen invid Bildeve. Det vore i
vart fall trevligt att kunna gå hela sträckan runt järnvägen via Mölledalsgatan,
Sallerupsvägen, S. Bulltoftavägen i parkmiljö/ lugn miljö nästan hela vägen runt och ut på
Kirseberg igen.
Det skulle dessutom bidra till en bättre luftmiljö/syresättning av, i Kirseberg då området
ligger så mycket Syd Sydväst som man kan komma på bebyggelsebara tomter i Kirsebergs
närhet. Tror jag i vart fall. Dessutom behövs det mer än små grönytor i nya kvarter kring
Järnvägen (i vart fall om Malmö, ska kunna fortsätta kalla sig för Parkernas Stad). Det
skulle lätt kunna bli många passerande i området fr S. Bulltoftavägen till Sallerupsvägen &
det skulle vara mycket tråkigt om man såg det växa upp staket kring dessa områden.
Dessutom skulle boende i Ellstorp resp runt Värnhem kunna utnyttja området som
rekreation/ på sin fritid.
Mitt sista förslag rör en eventuell cykelbana utmed Vattenverksvägen. Det anser jag vara
dumt. Speciellt om den skulle vara lika dåligt markerad som den som löper ut från
Värnhemstorget längs med Lundavägen.
Där korsar många gående cykelbanan utan en tanke på att där är en cykelbana. Längs med
Vattenverksvägen är det dessutom mycket trevligt att gå & köra nu, med trädplanteringar
utmed vägen, man får en viss känsla när träden är där. Som det är Nu, så susar cyklisterna
NER, ner för backen ner det går, förbi lilla parken över Ryttare förbi portarna och till
skolan eller in i parken (Beijers, barn är oftast mer hänsynsfulla än vuxna & kör
långsammare, när det befinner sig någon på gångbanan).

Gunnar Sandin
Östervärns station har förutsättningar att bli unik om man behåller möjligheten att från
tåget och perrongen blicka nedåt åt koloni- och grönområdena längs södra sidan av
tågspåren, dvs på båda sidor om Södra Bulltoftavägen.
Senare undersökningar av tågtrafik i urban miljö, tex av prof Dana Cuff, UCLA, har visat
att det är viktigt för ett områdes status vad som syns från tågen då man anländer till en
station. Denna visuella kvalitet kan man arbeta mera aktivt med än vad som görs idag. Ett
sätt att göra detta här är att framhålla två områden med gröna kvaliteter – ett
stadsodlingsområde (kolonilotter mm) och ett ”naturparksområde” – som dessutom ger
rekreation och vattengenomsläpp. Det vore fantastiskt om man som åkande från
Köpenhamn stannar till här och blickar ut över dessa fria och gröna områden, med
människor i aktivitet i stadsodlings- och parkmiljö. Detta kan göras genom att mycket
enkelt bearbeta delar av befintlig yta och istället för att helt bebygga området, och låta
byggnader istället rama in området längre väster och österut längs spåren – även höga
byggnader – men att man behåller delar av dessa gröna områden kring själva stationen,
vilket blir en attraktiv faktor för hela området, även för besökare.
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Vyer över möjliga grönyteområden, från nuvarande Östervärns stationsplattform.

Vy mot stadsodling, väster om Södra Bulltoftavägen.

Vy not Naturpark, öster om Södra Bulltoftavägen.

Gösta Nydrén
Förgäves har jag i förslaget till ny översiktsplan för del av Kirseberg letat efter
trafikkonsekvenserna av de nya byggplanerna.
Närområdet i sydväst genomkorsas redan nu av flera motorleder, som hårt belastar de
boende med buller och dålig luft. Det är lätt att förstå att ytterligare byggande än mer
kommer att försvåra miljöproblemen i nordöstra Malmö.
För inte länge sedan lät Malmö publicera en hälsoutredning som visade stora olikheter i
livslängd mellan olika delar av Malmö. Inte heller där togs med ett enda ord upp
motortrafiken som delorsak för ojämlikheterna i hälsa. Jag föreslår därför att trafikmiljön i
östra Malmö skyndsamt utreds, med förslag om radikal omläggning av trafikflödet in i och
genom Malmö.
Bifogar som pdf ett förslag angående Byggmästaregatans norra del.
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Jag har tagit del av förslaget till Översiktsplan för Kirseberg, som tydligen också
omfattar området runt Hornsgatan.
Synpunkter på planförslaget skulle egentligen vara kommunen tillhanda senast 29/5, men
kanske kan de bifogade ändå komma till nytta. Om inte inom ramen för Översiktsplanen,
så kanske på annat sätt. Tacksam om du i så fall förmedlar pdf-en vidare till berörd enhet.
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Ingvor Johnsson
Mötesplatser
Jag fokuserar mig på det "sociala samspelet i utemiljöer" i detta email. På samrådsmötet
visades kartor över hur området skulle kunna te sig i framtiden. Det fanns gröna punkter
utlagda lite här och där samt en mer sammanhängande "gröning". Andra punkter
representerade mötesplatser, såsom torg.
Jag önskar att man tar följande i beaktande vid utformningen av utemiljön i projektet:
Människor känner inte varandra i dagens samhälle som de gjorde förr. Torget som
samlingsplats verkar har spelat ut sin roll. Hur ser det ut t ex på Malmös tråkigaste torg,
Kirsebergs Torg; en öde plats. För att skapa sociala mötesplatser ute krävs något som ger
folk anledning att tilltala varandra. Bra anledningar är caféer, hundar, lekplatser,
barnbassäng.
På den gröning som nu försvinner vid Östervärn (gamla koloniområdet) träffas hundar och
dess ägare dagligen och vandrar tillsammans. För flera arbetslösa har deras hund blivit
deras sociala kontaktyta. Jag önskar att de får en ny samlingsplats, en agilityyta med
hundcafé och möjlighet att släppa hunden fri i inhägnad. Nu måste man åka ända till
Ribban för att lekträna sin hund. Barn skulle kunna ha lekplats i närheten med möjlighet att
komma och "klappa hunden". Detta skulle bli en naturlig social mötesplats för områdets
invånare. För att minska ljudbuller: såsom skall och barnröster, kan man säkert hitta
kreativa lösningar genom placering och byggnader.
När det gäller de gröna ytornas placering i sig, såg det plottrigt ut på kartan. Jag tror mer på
en större sammanhängande gröning än många små. Det ger människan mer av en fristad
från stadens fyrkantighet än pittoreska små planteringar här och där. Den större gröning
som var utritat var ju mindre än Tjyvaparken av idag.

Ingvor Johnsson / Kirseberg News
Jag vill återigen återkomma till tanken att "hundar i stadsmiljö" måste få ett eget fokus i all
framtida planering för moderna storstäder. Precis som cykeln har fått sin plats med
cykelbanor etc måste det stora och ökande antalet hundar i stadsmiljö tas på allvar, både
för hundarnas skull och de sanitära problemen som uppstår annars.
I Kirseberg vimlar det av hundar som skäller och förorenar överallt trots MYCKET FINA
uppsamlingskärl, (Det behövs troligen fler uppsamlingskärl längs gator också)! I centrala
Kirseberg finns bara EN liten otrevlig inhägnad hundrastplats vid fängelset där ingen
verkar vara.
Då jag tror mer på att LEDA in folk i bättre vanor än en massa förbud, bör man tänka på
att skapa attraktiva hundrastplatser samt promenadstråk för hundägare som drar folk dit
för de är bra och roliga lösningar. När jag bodde i norra London utnyttjades alla möjliga
lösningar tex gamla järnvägsspår blev vandringsleder, lokala hundcaféer med grönytor
fanns etc.
Östra Malmö lider av ett underskott av grönområden och ni bör verkligen bygga in detta
både för folk och fä.
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Josefin Neleryd
Bevara Lundavägens koloniområde! När/om ni ska bygga på Jernhusens mark, ta vara på
befintliga fruktträd. Och bygg lite lägre hus så att vi får behålla vår fina utsikt över
”backarna”!

Lina Olsson
Jag inlämnar synpunkter till förslag till ovannämnda fördjupade översiktsplan i egenskap av
boende på Kirseberg. Jag har bott i östra centrala Malmö – Värnhem/Östervärn och
Kirseberg – i fjorton år och har fått möjlighet att på nära håll iaktta de förändringar som
denna del av staden genomgått. Jag vill understryka att jag ser mycket positivt på att Malmö
stad satsar på att utveckla östra centrala Malmö. Som framgår av detta brev har jag många
synpunkter på det underlag som tillhandahållits för samråd.
FÖP:ens syfte, avgränsning och förutsättningsbeskrivning

Planområdet framstår som ganska snävt avgränsat. FÖP:ens avgränsning har inte
förklarats. Planområdet täcker exempelvis inte det upptagningsområde om 1000 m från
Östervärns station som refereras i planförslaget. Som kartbilden på sidan 5 indikerar berörs
även de norra delarna av Kirseberg av förslaget. Avgränsningen på Östervärn/
Ellstorpssidan framstår också som snäv. Men hänvisning till de kopplingar som föreslås
skulle FÖP:en med fördel kunna studera ett större område.
Benämningen ”översiktsplan för del av Kirseberg” har den nackdelen att boende på
Östervärn, Ellstorp och Johanneslust inte kanske inte uppfattar sig vara berörd av planen.
Ur ett deltagandeperspektiv är tituleringen därför något olycklig.
På sid 2 står: ”Denna översiktsplan analyserar, men utgångspunkt i den kommuntäckande
översiktsplanen, planeringsförutsättningarna för delar av Kirseberg, Östervärn, Ellstorp
och Johanneslust.” Som jag ser det är FÖP:en innehållsmässigt tunn beträffande
beskrivningar och klargöranden av planeringsförutsättningarna för området. Med
hänvisning till översiktsplanens vägledande roll och betydelse som beslutsunderlag finns
anledning att tillhandahålla en fylligare förutsättningsbeskrivning. Den analys som hänvisas
till på sidan 2 har i stora delar utelämnats. FÖP:en är mer en sammanfattning av riktlinjer
och ställningstaganden varav en del återfinns i den kommunövergripande ÖP:en. Att
tillhandahålla en ordentlig förutsättningsbeskrivning är viktigt, inte minst med avseende på
deltagandeperspektivet. Förutsättningsbeskrivningen förmedlar hur staden betraktar
befintliga värden i området. Utan en ordentlig förutsättningsbeskrivning får medborgare
svårt att förstå och utvärdera motiveringen till de avvägningar som görs planförslaget. Med
hänsyn till deltagandeaspekten efterfrågar jag en förutsättningsbeskrivning som till
utställningsskedet bearbetats och utvidgats i följande avseenden:
Lokal kultur och delområdenas olika identiteter: Plantexten använder genomgående
begreppet planområdet för att beskriva de olika stadsdelar som ingår i planen. Effekten av
detta är att de olika delarna tenderar att behandlas som en homogen enhet. Texten
återspeglar inte den mer nyanserade bild som boende i områdena har. Kirseberg,
exempelvis, har en stark egen identitet, något som kommer till uttryck i lokala begrepp som
”Backarna” och ”kirsebergsandan” men även genom lokala kulturevenemang som
Backanatten och Backakarnevalen. En mer nyanserad bild och beskrivning av de olika
delarnas identiteter kan göra att boende bättre känner igen sig i beskrivningarna. Vilka
kulturella värden i de olika delområdena är värda att bevara och förstärka? Vilka befintliga
aktiviteter och verksamheter finns i området kring ”järnvägsverkstäderna”? Just detta
område kan vara värd att beskriva mer ingående. Stora delar av området är inte offentligt
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tillgänglig och kännedomen om områdets karaktär bland boende kan därför inte tas för
given.
Grundläggande statistiska uppgifter. Uppgifter om hur många
arbetsplatser/arbetstillfällen, bostäder och invånare som idag finns i de olika delarna borde
redovisas, detta för att kunna jämföra med den förändring som planförslaget innebär.
Skolor och förskolor: Hur många förskole- och grundskoleplatser finns inom området
idag? Även en beskrivning av vilka förskolor och skolor som finns samt deras utemiljöer
hade gett ett bättre beslutsunderlag.
Parker, grönytor och andra offentliga rum: En beskrivning av grönområdena och
parkerna värden är viktig med hänvisning till möjligheten att förstå hur deras rekreativa och
ekologiska värden uppfattas från Malmö stads sida. Det gäller de idrottsplatser/-faciliteter
som finns i planområdet. Hur ser man exempelvis på ”allmänningen” vid järnvägen (det
rivna koloniträdgårdsområdet)? Den används flitigt som ett slags park av många boende i
området. Vilka värden har mindre grönytor som den intill Gerlachsgatan? Hur ser man på
ishallen, på sporthallen vid Hagtorpsgatan och på övriga idrottsplatser i området? Är
behovet av parker, grönytor och andra offentliga rum tillfredsställt idag? Av största vikt att
redovisa är, anser jag, de studier som tagits fram under ledning av bland andra professor
Erik Skärbäck, SLU, beträffande tillgången till och kvaliteten på rekreationsmöjligheter i
Malmö. Denna har visar på en skev fördelning mellan västra och östra Malmö. Studien bör
refereras i FÖP:en.
Kulturhistoriska värden: Inom planområdet finns betydande kulturhistoriska miljöer. Jag
tänker inte minst på Malmös äldsta koloniträdgårdsområde – Lundavägens koloniförening.
Där finns förmodligen en av Malmös äldsta kolonistugor. Även om nu inte
koloniträdgårdsområdet till syvende och sist inte anses kunna bevaras på denna plats är det
viktigt att beskriva dess värden. Det samma gäller förstås för övriga kulturhistoriska värden
i planområdet. Till dessa räknar jag även in allmänningen som en gång var
koloniträdgårdsområde. Där finns spår av kolonierna i form av fruktträd och andra
trädgårdsväxter.
Simrishamnsbanan. Vid samrådsmötet framkom uppgifter om Trafikverkets bedömning
av Simrishamnsbanans status beträffande dess prioritering i den nationella
inriktningsplaneringen. Denna förutsättning bör finnas beskrivet på ett tydligare sätt. Hur
påverkar osäkerheten i tidplanen planeringsförutsättningarna för utvecklingen av
planområdet?
Spårtrafik på kontinentalbanan. En tydligare beskrivning av den planerade spårbundna
kollektivtrafiken inklusive planerade stationer vore bra. Även hänvisning till diskussionerna
om spårvagnsförbindelser som pågått inom ramen för SPIS borde ingå, om inte annat så i
samrådsredogörelsen.
Gatunätet och barriärerna. I planförslaget framkommer ambitionen att skapa kopplingar.
Det är inte svårt att förstå järnvägens barriäreffekter, men det hade stärkt underlaget om en
fylligare problembeskrivning tillhandahållits beträffande gatunätets, inklusive gc-nätets,
befintliga utformning. Även en bedömning av trafiksituationen vore belysande.
Angränsande planeringsprojekt och utbyggnadsområden. Det är förvånande att
FÖP:en saknar en beskrivning av planeringsprojekt i närliggande områden. Planeringen för
utbyggnad i Östra Sjukhusområdet finns inte omnämnt. Inte heller finns någon beskrivning
av de förtätningar som gjorts under senare år exempelvis i Östervärn, vid infarten (Entré)
och i Segevång. Här bör även nämnas att det skett en förtätning i och kring Värnhem
under det senaste decenniet.
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FÖP:ens ställningstaganden

Östervärns station och stationsnära utveckling
Jag ser det som en god strategi att Östervärns stations roll som en framtida strategisk
kollektivtrafiknod görs strukturerande för de omkringliggande stadsdelarnas
bebyggelseutveckling. Malmö kommer att bli bättre kollektivtrafikförsörjd genom
utvecklingen av spårbunden kollektivtrafik vilket är mycket positivt. Det är ett viktigt steg
mot ett minskat bilberoendet. I och med att bilinnehav är förunnat allt färre har
kollektivtrafiksatsningen inte enbart miljöaspekt utan också en rättviseaspekt.
Planförslagets visionsbilder förmedlar ett scenario där området kring stationen omvandlas
till en tätexploaterad plats med gott om utrymmen för kontor och handel. Det råder idag en
viss överetablering av lokaler för sådan verksamhet i Malmö. Vi har ett illustrativt exempel
alldeles i närheten – Entré/Malmö Plaza – på vad överutbudet av lokaler för handel kan
medföra. Hur realistiska är de scenarier som visionsbilderna signalerar. I synnerhet handeln
är en sektor som för tillfället genomgår omstrukturering i snabb takt.
I planförslaget nämner vid några ställen att vissa kollektivtrafiklinjer kan komma att ersättas
med spårväg. En närmare precisering av diskussioner om sträckningar vore önskvärd i
samrådsredogörelsen. Även en mer utförlig analys av förändringar av trafikströmmar och
kollektivtrafik förbindelser vore önskvärd.
Jag vill vidare lyfta frågan om området mellan bangården och Hornsgatan verkligen är
lämplig att tas i anspråk för verksamheter annat än den befintliga? Chanserna att skapa
kvaliteter som är rimliga framstår som mycket små med tanke på det utsatta läget.
Fler kopplingar för att motverka järnvägens barriäreffekt
Planförslaget innehåller tre nya kopplingar över/under järnvägen. Barriäreffekten kommer
att finnas kvar och fler kopplingar skulle minska den.
Befolkningstäthet och bebyggelsetäthet kontra tätheten av offentliga rum – östra
Malmö är redan idag mycket tät
Att verka för en högre befolkningstäthet i områdena och särskilt närmast stationen är
logiskt. Man kan dock nå en punkt där befolkningstätheten i kombination med
bebyggelsetätheten blir för hög i relation tätheten av offentliga rum och andra gröna ytor.
Det har skett en omfattande förhöjning av både befolkningstätheten och
bebyggelsetätheten i östra centrala Malmö – framförallt i och omkring Värnhem under de
senaste två decennierna. I kvarteren i Östervärn fanns tomma fastigheter för tolv, tretton år
sedan. Ny bostadsbebyggelse har tillkommit och är i färd med att färdigställas i
Värnhem/Östervärn. Någon motsvarande utökning av offentliga rum har inte skett. Tvärt
om har offentligt tillgängliga och offentligt utnyttjade gröna ytor tagits i anspråk,
exempelvis för utbyggnaden av Entré. Ett besök i Rörsjöparken en solig vår- eller
sommardag visar att behovet av park i området inte verkar vara helt tillfredsställt. Att
parken är högt utnyttjad är förstås glädjande, men det visar också att det kanske föreligger
ett behov av fler parkrum.
I planförslaget framgår att ca 40 000 invånare kommer att bo inom gångavstånd från
Östervärns station. Hur ska läsare av planförslaget utvärdera uppgiften? Hur står sig denna
siffra i jämförelse med andra stationer i Skåne? Uppgiften kan med fördel även jämföras
med internationella exempel. Vidare bör gångavstånd preciseras. Detta leder till frågan om
vilken täthet, utryckt i mer precisa termer (exempelvis med kvantitativa mått) som man
anser är eftersträvansvärd vad gäller det stationsnära området. Tätheten mellan stationerna
på den framtida spårtrafiken på kontinentalbanan borde rimligtvis vara en faktor att beakta.
Ju glesare det är mellan stationerna desto tätare bör man bygga intill dem. Frågan om
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tätheten är således kopplad till den spårbundna länkens utformning; stationernas antal och
lokalisering. Skulle man exempelvis kunna tänka sig att fler stationer byggs ut i framtiden?
En flexibel plan som bäddar för många byggrätter?
Den strukturplan som presenteras på s. 10-11 stakar ut en del tydliga ställningstaganden,
men signalerar också – som sig bör – ett flexibelt förhållningssätt som möjliggör
ställningstagande i senare skeden. Det flexibla förhållningssättet kan dock också bli
problematisk i de kommande detaljplaneprocesserna. Risken är att täthet och antal
byggrätter maximeras i varje plan och att tillhandahållande av utrymme för samhällsservice
och parkmark minimeras. En maximering av byggrätter i varje senarekommande detaljplan
riskerar att ge ett helhetsresultat där det blir svårt att hitta plats för samhällsservicen. Hur
försäkras att så inte sker i de kommande skedena?
Vad betyder begreppet ’blandad stad’?
Begreppet ’blandad stad’ används utan närmare precisering i strukturkartan, s 10-11. För att
öka transparensen och tydliggöra för boende vad de kan förvänta av planen anser jag att
begreppet behöver preciseras. Begreppet lämnar ett stort tolkningsutrymme, vilket
förmodligen är avsikten. Det väcker dock frågor. Är det fråga om stilblandning,
funktionsblandning eller både och? Ska ’blandningen’ åstadkommas i planområdet som
helhet (det vore rimligt) eller eftersträvas en ’blandning’ i varje kvarter? Utesluter ’blandad
stad’ villabebyggelse eller lättare industri? Med tanke på att man har skiljt på ’blandad stad’
och grönområde, fritidsområde och aktivitetsstråk får man anta att ’blandad stad’ inte
omfattar grönområde, fritidsområde och aktivitetsstråk eftersom dessa markanvändningar
markerats som separata kategorier. Är en sådan tolkning av typologin korrekt?
Vilken bebyggelse och vilka offentliga rum avses bevaras?
Denna fråga har koppling till den ovannämnda frågan om begreppet ’blandad stad’. Vad
betyder egentligen markeringen av ett befintligt kvarter med kategorin ’blandad stad’?
Planförslaget saknar klargörande om vilken befintlig bebyggelse och vilka befintliga
offentliga rum som ska/bör bevaras. Ska den befintliga bebyggelse som finns inom
områden som är markerade som ’blandad stad’ betraktas som utbytbar? Grönytan vid
Gerlachsgatan är markerad som blandad stad på strukturkartan men planbeskrivningen
omnämner inte detta.
Synen på behovet av offentliga rum i östra Malmö – ett rättviseperspektiv
efterfrågas
En av mina största invändningar mot det föreliggande planförslag handlar om synen på
behovet av offentliga rum, i synnerhet parkmark, som den förmedlar. Det är konstaterat i
den ovannämnda studien att möjligheten till rekreation i offentliga rum är sned i
jämförelsen mellan västra och östra Malmö. Frågan är viktig att beakta av rättviseskäl.
Planförslaget föreslår, som jag ser det, en avsevärd minskning av parkmark och andra
grönområden. Det utesluter inte ett scenario där hela Lundavägens koloniträdgård, hela
”allmänningen” vid järnvägen (den rivna koloniträdgården) och den lilla grönytan vid
Gerlachsgatan tas i anspråk för bebyggelse. I texten på s. 25 står att planområdet ska ha en
grannskapspark om ”1 hektar”. Jag utgår från att det inte handlar om att hela planområdet
kan ha totalt en hektar grannskapspark utan att det är fråga om ett tillskott. Skrivelsen bör
förtydligas. Jag vill dock ifrågasätta om det är fråga om en ökning av parkmark. Jag
uppskattar att det idag finns ca 45-50 ha offentligt tillgänglig parkmark inom planområdets
gränser. Då räknar jag inte in ”allmänningen” vid järnvägen (det rivna
koloniträdgårdsområdet). Ett tillskott på 1 ha framstår som minst sagt ringa om vi beaktar
att befolkningen i planområdet beräknas öka med ca 8000 invånare.
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Planförslaget indikerar ett scenario där hela ”allmänningen” kan tas i anspråk för
bebyggelse. Om vi utgår från att även ”allmänningen” kan ses som ett offentligt tillgängligt
grönområde – vilket jag anser att man borde kunna – banar planförslaget väg för en de
facto minskning av offentliga gröna rum. Jag ser detta som väldigt problematiskt.
Rättviseaspekten och de resultat som den ovannämnda studien visar måste tas på allvar.
Många som bor inom planområdet har inte tillgång till en privat grönyta i anslutning till
bostaden. Det gäller inte minst boende på Värnhem/Östervärns-sidan där kvartersgårdana
ofta är små. Att skapa en större tillgång till offentlig parkyta i denna del av Malmö är
oerhört viktig. Som jag nämnt tidigare har det pågått en befolkningsförtätning kring
Värnhem och Östervärn under senare år. Men även Segevång öster om planområdet har
förtätats och offentliga grönytor har tagits i anspråk för ny bebyggelse. Det planeras även
för ytterligare utbyggnad i östra Sjukhusområdet. Sammantaget kommer östra Malmö att
bli avsevärt mer tätt befolkad och tätare bebyggd, samtidigt som offentliga gröna ytor och
parkmark försvinner. Förlusten har förstås även en viktig ekologisk aspekt.
Med hänvisning till detta föreslår jag att planförslaget till utställningen revideras och att utrymme för
ytterligare en grannskapspark lämnas i ”allmänningen”. Detta är en rimlig modifiering av
planförslaget med tanke på den ökade tätheten i östra Malmö och det behov av möjligheter
till när-rekreation som därmed uppkommer. Jag vill vidare nämna att aktivitetsparken som
föreslås är ett väldigt intressant och positivt inslag i planförslaget.
Forskningen om betydelsen av tillgången till grönområden och parker i närområdet för
människors hälsa och välbefinnande är omfattande. Det borde vara ställt bort om tvivel att
en god tillgång på parker i närområden bör tillförsäkras. Planförslaget vittnar om en viss
ambition i detta avseende. På s. 25 kan man inläsa att ”torg, grannskapsparker och
gröningar ska lokaliseras maximalt 300 meter från bostaden”. Det är ett bra mål. Då
storleken och kvaliteten på gröna rum har betydelse bör målet preciseras även vad gäller
dessa aspekter. Man kan exempelvis uppfylla målet genom att tillhandahålla små parker i en
väldigt tätt befolkad och tättbebyggd omgivning. Jag föreslår att målformuleringar
beträffande storlek och kvalitet på de offentlig tillgängliga parkrummen bör infogas till
planförslaget till utställningsskedet.
Lundavägens koloniträdgård – den folkliga kulturhistoriens plats i stadsrummet
Genom officiella historiebeskrivningar förmedlas vilka kulturhistoriska miljöer och inte
minst vems – vilka gruppers – kulturhistoria som är värda att bevara och synliggöra. De
vardagliga och folkliga inslagen har genom tiderna ofta inte fått den plats i
historieskrivningarna som de kan tyckas förtjäna. Den minst sagt summariska
beskrivningen av Lundavägens koloniträdgård och dess betydelse som kulturhistoriskt
intressant miljö är beklämmande. Koloniträdgårdarna från sekelskiftestiden har en stark
anknytning till arbetarrörelsen och just Lundavägens koloniträdgårdsföreningen är den
äldsta i Malmö. Det är en av anledningarna till att det bör bevaras.
Bevarandet av koloniområdet står dock i ’konflikt’ med utvecklingen av Östervärns
stationsområde; två olika värden ställs mot varandra. Får jag föreslå att överväga ett
alternativ? Överväg att flytta koloniområdet till den sydöstra delen av ”allmänningen”.
Detta område tillhörde en gång koloniområdet. Den kulturhistoriska kopplingen skulle
tillvaratas samtidigt som den stationsnära marken skulle friställas. Den ersättningsplats
(någonstans vid Inre Ringvägen) som kolonisterna blivit erbjudna kan inte på samma sätt
kompensera för förlusten av kulturhistoriska värden som ett anspråkstagande av
koloniområdet innebär. Om jag förstått det rätt ägs ”allmänningen” idag inte av
kommunen. Detta torde inte vara ett hinder. Markbyten är inte ett främmande inslag i
svensk planering, utan snarare en välanvänd ’metod’. Kommunen har inte heller någon
brist på intressant mark att använda i en bytesaffär. Tillsammans med mitt ovanstående
förslag skulle delar av ”allmänningen” kunna bilda ett fint grönt rum med en offentlig park
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och ett koloniområde. Fruktträden som finns kvar kan bli ett fint inslag i parken och
kontrasten till den tätt utnyttjade marken i kvarteret närmast stationen blir skarp och
intressant! Jag anser inte att detta är orimligt med tanke på den förtätning och förlust av
grönområde som har skett och i och med planförslaget kommer att ske i östra Malmö.
Förskolornas och grundskolornas rumsliga kvaliteter
Jag föreslår att planförslaget anger att varje ny förskola bör ha tillgång till en egen utemiljö.
Planförslaget anger att ’enplanslösningar’ (beträffande förskolor) ska undvikas. Jag är
tveksam till om förskolor i flera plan är lämpliga. Det kanske dock inte betyder att det är
förskolan som bör vara i flera plan utan att förskolor kan lokaliseras i bottenvåningar av
flervåningshus. Ett förtydligande skulle vara bra.
Behovet av grundskoleplatser föreslås tillgodoses genom utbyggnaden av två nya skolor för
525 elever vardera. Många föräldrar efterfråga mindre skolor. Vi vet att skolors kvalitet har
avgörande betydelse för bosättningsmönstret. Risken med att planera för väldigt stora
skolenheter är att köpkraftiga hushåll väljer andra stadsdelar. Förutom att mindre
grundskolor förmodligen är att föredra ur barnens perspektiv kan de kanske också bidra till
att minska segregationen.
Vilket behov av gymnasieplatser genererar planförslaget och var ska dessa tillgodoses?
Övrig samhällsservice – platser för föreningslivet?
Hur tillgodoses behovet av platser för föreningslivet i planområdet idag? Behovet av
föreningslokaler kommer att öka. Hur ska behovet tillfredsställas? Avses idrottshallen vid
Hagtorpsgatan att bevaras (kvarteret är markerat som ’blandad stad’)?
Planeringsprocessen och synen på delaktighet
Vid samrådsmötet i Kirsebergs bibliotek framkom att processen med att ta fram förslaget
till FÖP föregåtts av en medborgardialog. Även om det inte framgick närmare hur denna
process genomförts och vad den resulterat gav den intrycket av att Malmö stad och SBK
vill driva en mer inkluderande dialog än den lagstadgade samrådsprocessen. Att man gjort
en blogg för att kontinuerligt uppdatera FÖP-arbetet signalerar också en vilja att
kommunicera och nå ut. Ambitionen är föredömlig och önskvärd. Bloggen som skapades
verkar dock inte ha använts särskilt aktivt. Informationen där har varit sparsam och många
månader har gått mellan uppdateringarna. Beträffande medborgardialogen är det oklart hur
omfattande denna egentligen varit. I den kommande samrådsredogörelsen önskar jag en
närmare beskrivning av hur dialogprocessen har bedrivits och vad den resulterat i.
Vid samrådsmötet nämndes även att samtal har förts med fastighetsägare i planområdet.
Vilka möten med fastighetsägare har hållits? Har skisser lämnats in? Vad har dessa
huvudsakligen innehållit? Dessa tre frågor borde kunna besvaras utan att företagens behov
eller rätt till konfidentialitet försummas.

Patrik Johansson (Kirseberg Tillsammans)
Oavsett om koloniområdet får vara kvar eller inte så: om det blir något annat än bostäder
bör det öppnas upp. Dvs. inga stängsel runtom.
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