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Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

SBN-2014-535
Sammanfattning

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034) har till syfte att utveckla
området kring Östervärns station, inom Järnvägsverkstäderna och längs Sallerupsvägen, till en
nära, tät, grön och funktionsblandad del av staden. Översiktsplanen föreslås godkännas och
överlämnas till kommunstyrelsen och därefter vidare till kommunfullmäktige för beslut om
antagande.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner med revideringar stadsbyggnadskontorets förslag till
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (mars 2020) med tillhörande utlåtande.
2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner Översiktsplan för Södra
Kirseberg och Östervärn (mars 2020) med tillhörande utlåtande och att den ska föreslå
kommunfullmäktige att anta planen.
Yrkanden
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att översiktsplanen kompletteras med en text
om att det är viktigt med en tydlig gräns mellan privata och offentliga miljöer, t ex med
avseende på innergårdar.
Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall på Martin Molins (C) och Darko Simics (M)
tilläggsyrkande.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Martin Molins (C) och Darko Simics (M) tilläggsyrkande.
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar vidare att meningen "Större bostadskvarter ska ha
allmänna passager som skapar genomsläpplighet" på sid 24 plockas bort samt att text med samma
innebörd i resten av dokumentet även de plockas bort.
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar slutligen att översiktsplanen kompletteras med
en text om att Järnvägsverkstäderna har ett stadsmiljömässigt värde och att det är önskvärt att
de helt eller delvis bevaras och kan fungera som mötesplatser.
Sara Andersson (V) yrkar att stycket Planeringsriktlinjer (sid 37) kompletteras med
meningen "Österhagsgatan bör utformas på ett sådant sätt att bilister i första hand väljer
huvudgatan för genomfart i området".
Lars Hellström (L) yrkar att följande revideringar görs i översiktsplanen:
Rutan om Östervärns station (sid 8)
Nuvarande mening:
”Ett intensivt markutnyttjande runt det stationsnära läget, även på höjden, ska tydligt
signalera förändringen till en livfull…” ändras till ”Ett intensivt markutnyttjande runt det
stationsnära läget, framförallt på höjden, ska tydligt signalera förändringen till en livfull…”
Efter den sista meningen läggs följande mening till:
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”Den högre bebyggelsen runt stationen utgör en positiv orienteringspunkt för området.”
Rutan om Östervärns station (sid 10)
Efter den sista meningen läggs följande mening till:
”Den högre bebyggelsen runt stationen utgör en positiv orienteringspunkt för området.”
Rutan om Östervärn (sid 10)
Nuvarande mening:
”Ett effektivt markutnyttjande runt det stationsnära läget, även på höjden, ska tydligt
signalera förändringen från en barriär till en livfull mötesplats med innerstadskänsla.” ändras
till ”Ett effektivt markutnyttjande runt det stationsnära läget, framförallt på höjden, ska tydligt
signalera förändringen från en barriär till en livfull mötesplats med innerstadskänsla.”
Lars Hellström (L) vill också göra ett tydligt medskick till förvaltningen om vikten av att
skapa positiva flöden och mötespunkter runt stationen och att möjliggöra någon form av
kommers med café/restaurang.
Sara Andersson (V) yrkar avslag på Lars Hellströms (L) ändringsyrkanden.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på yrkandet om tillägg av en text om att
det är viktigt med en tydlig gräns mellan privata och offentliga miljöer, t ex med avseende på
innergårdar och sitt eget avslagsyrkande och finner att nämnden har avslagit tilläggsyrkandet
om innergårdar.
Ordförande ställer sedan proposition på yrkandet att meningen "Större bostadskvarter ska ha
allmänna passager som skapar genomsläpplighet" på sid 24 plockas bort samt att text med samma
innebörd i resten av dokumentet även de plockas bort och finner det vara bifallet.
Efter detta ställer ordförande proposition på yrkandet att översiktsplanen kompletteras med
en text om att Järnvägsverkstäderna har ett stadsmiljömässigt värde och att det är önskvärt att
de helt eller delvis bevaras och kan fungera som mötesplatser och finner att nämnden har
bifallit detta yrkande.
Ordförande ställer proposition på yrkandet att stycket Planeringsriktlinjer (sid
37) kompletteras med meningen "Österhagsgatan bör utformas på ett sådant sätt att bilister i första
hand väljer huvudgatan för genomfart i området" och finner det vara bifallet.
Slutligen ställer ordförande Sofia Hedén (S) proposition på Lars Hellströms (L)
ändringsyrkanden och Sara Anderssons (V) yrkande om avslag på dessa och finner att
nämnden har bifallit ändringsyrkandena.
Reservationer och särskilda yttranden
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) reserverar sig mot beslutet om
avslag på tilläggsyrkande till förmån för eget yrkande om tillägg av text att det är viktigt med
en tydlig gräns mellan privata och offentliga miljöer, t ex med avseende på innergårdar.
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Sara Andersson (V) reserverar sig mot beslutet om bifall av Lars Hellströms (L)
ändringsyrkande förmån för eget yrkande om avslag på dessa ändringar.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Mats Brogren (M) och Peter Ahlström (M) med
instämmande av Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) inkommer med ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga § 84a.
Anders Olin (SD), Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och Karin
Ramsay (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 84b.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) inkommer med ett särskilt
yttrande bilaga § 84c.
Sara Andersson (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 84d.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 ÖP för södra Kirseberg och Östervärn
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Antagandehandling
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - MKB mars 2020
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Utlåtande till beslut
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Utställningsyttranden till beslut

Bilaga § 84a
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-03-26
Ärende 16 – Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
SBN-2014-535
Detta ärende behandlar översiktsplanen för södra Kirseberg och Östervärn
Det är positivt att utvecklingen av detta område är på gång, att arbetet med planen pågått sedan
2014 är dock under all kritik. En stadsdel som kompletterar den stadsmiljö som återfinns på
Kirseberg och i Östervärn är sannolikt efterlängtat från många Malmöbor som vill kunna centralt
men ändå uppleva en småstadskänsla.
Vi är dock oroliga för att planen saknar tydliga strategier för att ta tillvara på de många kvalitéer
som återfinns i området. Denna plan, likt många andra planer som arbetats fram i Malmö den
senaste tiden framstår bitvis mer som ett skönlitterärt visionsarbete än som en strategi för att
uppnå de uppsatta målen. Verktygen som föreslås användas är för visso många, men när
prioriteringar mellan åtgärder och analys av målkonflikter saknas riskerar Socialdemokraternas
allt-åt-alla-politik åter igen att leda till ett misslyckat stadsbyggnadsprojekt.
Det är positivt att en enad nämnd gav medskick till planen i samband med antagandet, det pekar
ut den politiska riktning som bör ligga till grund för fortsatta prioriteringar. Då denna fördjupade
översiktsplan väljer att skjuta många av de frågor som borde behandlats här på framtiden,
kommer Centerpartiet och Moderaterna att arbeta för följande åtgärder framöver.
•

En tydlig gräns mellan privata och offentliga ytor. Bostadsgårdar med allmänna passager
leder till att de boende upplever dem som allt för offentliga för att vilja nyttja dem,
”bilfria” bostadskvarter med otydligt definierade gator upplevs som för privata för att
allmänheten ska vilja nyttja dem. Med slutna kvarter som skapar lugna innergårdar och
tydliga gator som bjuder in till rörelse kommer hela området att leva upp.

•

Utveckla Järnvägsverkstäderna till ett centrum i området. Att nya bostadsområden
planeras med butikslokaler i botten är positivt ur stadsbyggnadssynpunkt. Tyvärr saknas
allt för ofta det naturliga befolkningsunderlaget för att skapa en efterfrågan i butikerna.
Därför ser vi att de gamla järnvägsbyggnaderna har potential att bli en målpunkt i
området och kan fungera som en mötesplats med fokus på småföretagande, kultur, matoch dryckesservering etc.
Stadsbyggnad är ett givande och tagande. Vi anser att de styrande partierna gjort en
felaktig avvägning när de valt att prioritera bort den stadsmiljömässiga kvalitét som finns
i Järnvägsverkstäderna.
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•

En tät exploatering så att fler Malmöbor kan bo stationsnära. Planen möjliggör för 40005000 bostäder, vilket motsvarar drygt 160 invånare/hektar. FN har satt en gräns på att
150 invånare/hektar är minimum för ett hållbart stadsbyggande. Det är viktigt att
tätheten hålls på en hög nivå i de enskilda detaljplanerna för att inte hamna för lågt.

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Peter Ahlström (M)

Med instämmande av:
Bengt Svensson (C)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 84b
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Särskilt Yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Ärende: 16: SBN-2014-535

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

Vi Sverigedemokrater har i remissförfarandet inkommit med särskilda yttranden respektive reservation i flera nämnder.
Våra förslag vänder sig framförallt mot en planerad minimaliserad fordonstrafik. Detta
trots att planen innefattar bland annat 200 LSS-bostäder. Genomförs planen utan att
inkludera möjligheter för alla trafikslag, kommer situationen inom och genom området
bli katastrofal.
Även förslaget att ersätta Kirsebergs ishall med en multisportarena lik Kockums fritid
ratades. Varför? Har inte Kirsebergsborna också behov av sport och rekreation?
Våra förslag har inte beaktats, varken i denna nämnd eller i de andra nämnderna.
Vi kan bara beklaga övriga partiers ovilja att göra detta nya område attraktivare och
tillgängligt för alla.

________________
Anders Olin (SD)

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
Med instämmande av:

___________________
Stefan Claesson (SD)

_________________
Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 84c
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-03-26
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (Antagandehandling)
Diarienr: SBN-2014-535
Miljöpartiet är positiva till föreslagen utveckling av Södra Kirseberg och Östervärn.
Förslaget innebär att en blandad, tät och grön stadsdel uppförs vilket är helt i linje med
hur Miljöpartiet vill att staden ska utvecklas.
I antagandehandlingen för planen fanns i text och illustrationer beskrivet att större
kvarter skulle brytas upp med allmänna gångvägar för att skapa ett gångflöde genom
kvarteren. Nämnden beslutade sig för att stryka texten vilket Miljöpartiet anser är
positivt. En förutsättning för att en plats ska ha en hög nyttjandegrad är att det är
tydligt för alla vem som har tillträde där. En innergård där det är tydligt att den är till
för de boende används mer än en innergård där ägandeskapet är oklart. Samtidigt som
en offentlig miljö används mer om det är tydligt att det är just en offentlig miljö som
alla har tillgång till. En innergård som alla har tillträde till blir ett sorts mellanting (en
halvprivat miljö) som ingen vet vem den är till för och som får en låg nyttjandegrad. I
den täta staden vore det olyckligt om innergårdarna, som potentiellt är en stor kvalitet
för boende, knappt används. Därtill vill vi tillägga att lummiga och väl utformade
innergårdar inte räcker för ett bra liv i staden utan de behöver kompletteras med
högkvalitativa gröna offentliga miljöer som fungerar som mötesplatser för alla stadens
innevånare.
Miljöpartiet vill understryka vikten av att tydligt skilja på vad som är offentliga och
privata miljöer. Därför är det olyckligt att en skrivelse med syfte att förtydliga detta i
programmet röstades ned på nämndsmötet.

För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden
Med instämmande av
Jens Kindt
_____________________________
Jens Kindt, ersättare stadsbyggnadsnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

Bilaga § 84d
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Ärende 16 – Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
Efter en lång process och ett gediget arbete är har Stadsbyggnadsnämnden godkänt översiktsplanen
för Södra Kirseberg och Östervärn. Avsikten med planen är att bebygga området, att förtäta så att
Östervärn och Södra Kirseberg binds ihop med varandra och med den centrala staden. Målet är en
”tät, grön och funktionsblandad stad”.
Vänsterpartiet tycker att Stadsbyggnadskontoret har utformat en välplanerad översiktsplan där man
beaktat många olika aktörers intressen samtidigt som man har i stora delar tagit hänsyn till områdets
unika karaktär. Vi ser fram emot att följa genomförandet av översiktsplanen.
En förtätning av ett område kommer dock alltid innebära vissa konfliktlinjer. Översiktsplanen medger
mellan 4500 – 5000 nya bostäder och 3000 – 4000 nya arbetsplaster. Detta kommer oundvikligen
medföra en ökad trafik i området. Vid utformningen anser vi att det är viktigt att värna de redan
befintliga grönstråken och grönområden som vuxna och i synnerhet barn använder för sin dagliga
reakration och lek. Vi yrkade därför på ett planeringsriktlinjerna gällande gatu-utformningen skulle
utökas med ett tillägg syftande till att Österhagsgatan bör utformas på ett sådant sätt att bilisterna i
första hand väljer huvudgatan för genomfart i området. En enig nämnd ställde sig bakom detta
yrkande, vilket vi ser positivt på. Vår förhoppning är att detta leder till att Österhagsgatan utformas på
ett sådant sätt att biltrafikanter inte använder gatan som en genomfart och att biltrafiken därför
reduceras.

För vänsterpartiet,
Sara Andersson

