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Vad är en översiktsplan?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen 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. Översiktsplanen ska ange en långsiktig inriktning för
kommunens utveckling, på ca 20 års sikt, vilket innebär att översiktsplanens innehåll kan komma att realiseras relativt
långt in i framtiden.
Översiktsplanen är kommunens enda lagstadgade långsiktiga styrdokument, och ska vara ett strategiskt vägledande
dokument som säkerställer en handlingsberedskap. Planen är inte juridiskt bindande men väger tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn. Översiktsplanen är i sig själv inte
ett operativt dokument utan behöver kompletteras och följas upp med genomförandeinriktade planer för olika sektorer.
Kommunen ska enligt miljöbalken genomföra en miljöbedömning av planer som kan antas innebära en betydande
miljöpåverkan. Vid framtagande av en översiktsplan finns det därmed lagmässiga krav att upprätta en miljöbedömning
och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planen.
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Översiktsplaneprocessen
Kommunfullmäktige ska en gång under varje mandatperiod uttala sig om gällande översiktsplan är aktuell, en så kallad
aktualitetsförklaring, eller anta en ny översiktsplan.
När ett förslag till översiktsplan upprättas, eller när gällande översiktsplan ändras, ska kommunen samråda med myndigheter, kommuner och andra som berörs. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och
att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Samrådet innebär allra minst att planförslaget skickas ut för synpunkter, men det kan också kompletteras med att
kommunen utför särskilda dialoginsatser mot exempelvis medborgare, näringslivsaktörer eller föreningar. När samrådet
avslutats samlas de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse som också beskriver de ändringar som kommunen
avser att göra utifrån de inkomna synpunkterna.
Därefter arbetas ett nytt planförslag fram, och ställs ut. Under utställningen ges möjlighet att lämna synpunkter på
planförslaget. När utställningen är avslutad sammanställer kommunen de synpunkter som kommit fram och redovisar de
förslag som synpunkterna gett anledning till i ett utlåtande.
Planförslaget arbetas nu om en sista gång och färdigställs som en antagandehandling. Antagandehandlingen antas
av kommunfullmäktige, och kommunen har en ny översiktsplan.
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Förord
Malmö växer så det knakar!
Många vill bo och verka i staden och under de senaste
åren har bostadsbyggandet med tillhörande samhällsservice skett i en rasande takt. Samtidigt står det klart att
utmaningarna att växa hållbart fortsatt kräver stort
engagemang och fokus.
Stadsbyggande och planering har en avgörande roll
för att Malmö ska växa hållbart. Behovet av planering
som bidrar till långsiktigt trygga och hälsosamma miljöer, skapar möjligheter till arbetstillfällen, samhällsservice, kultur och delaktighet växer med en ökande befolkning. Det är tydligare än någonsin att klimat- och miljöfrågorna måste hanteras både akut och långsiktigt.
Om 30 år kan Malmö komma ha 500 000 invånare. Ju
större staden blir desto viktigare blir planeringens uppgift att säkerställa att tillväxten präglas av ledord som
täthet, kvalitet och livsmiljö. Arkitektur kan skapa en harmonisk och väl fungerande helhet av byggnader, utemiljöer och mellanrum, en helhet som ska vara till för
många människor och hålla länge.
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument med
inriktningsmål som är tydliga vägvisare för kommunala
beslut på olika plan. Den ska stödja och inspirera till
beslut och arbetsmetoder för stadens förvaltningar som

sammantaget leder mot ett mer hållbart Malmö.
Översiktsplanen aktualiseras varje mandatperiod
enligt en modell med kontinuerlig översiktsplanering för
att säkerställa att planeringen sker i takt med de samhällsförändringar som sker. Kommunstyrelsen har i uppdragsbeskrivningen för översiktsplanen fastställt att de
prioriterade inriktningarna fortsatt ska gälla och de delar
av översiktsplanen som är inaktuella ska uppdateras.
Denna skrift utgör underlag för beslut om översiktsplanens aktualitet, samt i vilka delar översiktsplanen
behöver ses över och revideras. Skriften ger även
beskrivning av vad en översiktsplan är och hur processen
går till, ger en nulägesbild över planeringsförutsättningarna, framtidsspaning samt övergripande process för
framtagande.

Christer Larsson
Stadsbyggnadsdirektör
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På Universitetsholmen bidrar Malmö universitet, Malmö Live och Minc på olika sätt
till att göra staden livfull och attraktiv.

3

Översiktsplanens aktualitet
Översiktsplanen måste vara både långsiktig och ﬂexibel. De grundläggande förutsättningar som var utgångspunkt för gällande översiktsplan har inte ändrats och planens
prioriterade inriktningar föreslås därför fortsatt gälla utan förändring. Samtidigt går samhällsutvecklingen fort och i vissa avseenden har villkoren förändrats vilket motiverar att
delar av planen ses över. Antagande av översiktsplanen ska ske varje mandatperiod för
att säkerställa att planen är aktuell.
Gällande översiktsplan
Malmös gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2018.
Utgångspunkten när översiktsplanen togs fram var att skapa förutsättningar för
att staden under den kommande tjugoårsperioden skulle kunna växa hållbart
med omkring 5 000 invånare per år i genomsnitt.
Översiktsplanen utgörs av ett digitalt kartverktyg och en tryckt planstrategi. I kartverktyget finns en mängd kartlager med tillhörande planeringsriktlinjer. I kartverktygets markanvändningskarta finns några av översiktsplanens viktigaste strukturella prioriteringar.
Hjärtat i översiktsplanens planstrategi är de tre prioriterade inriktningarna.
• En nära, tät, grön och funktionsblandad stad.
• Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning.
• Staden som kulturell och demokratisk arena.

Översiktsplanens markanvändningskarta innehåller viktiga strukturella prioriteringar.

För att realisera de prioriterade inriktningarna innehåller översiktsplanen en
mängd strategier för genomförande. Strategierna är samlade inom en bredd av
sakområden.
Gällande översiktsplan gör plats för ca 100 000 nya malmöbor, det vill säga
ca 50 000 nya bostäder. Därutöver tillkommer arbetsplatser, samhällsservice, parker mm.
Hela Malmö stads organisation bär gemensamt ansvar för att översiktsplanens strategier och planens intentioner förverkligas.
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Kontinuerlig översiktsplanering
Malmö stad arbetar med kontinuerlig översiktsplanering vilket betyder att översiktsplanens aktualitet ses över varje mandatperiod. Översiktsplanen uppdateras
och revideras i de delar där det finns ny kunskap, eller utvecklingen går i en takt
eller riktning som inte kunnat förutses tidigare. De långsiktiga strategierna och
inriktningen ligger dock till största delen fast.
Det är viktigt att antagande av översiktsplanen sker varje mandatperiod för
att säkerställa att planen är aktuell. En aktuell översiktsplan har exempelvis varit
ett krav för vissa riktade statsstöd under förra mandatperioden.
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Goda förutsättningar
men stora utmaningar
Malmö påverkas av en snabbt föränderlig omvärld. Den senaste fyraårsperioden har
präglats av högkonjunktur och snabb befolkningsökning i staden. Förändringar i omvärlden påverkar utvecklingen i Malmö och förändringstakten går allt snabbare. Detta i
kombination med fördjupad kunskap som tillkommit inom vissa sakområden utgör förutsättningar för översynen av Översiktsplan för Malmö.

Malmö växer
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Malmö är Sveriges snabbast växande storstad och utgör med 340 000 invånare
en fjärdedel av Skånes befolkning. Här finns en tredjedel av arbetstillfällen i
Skåne och en tredjedel av utbildningsplatserna inom universitets- och högskoleutbildning. Antalet arbetstillfällen i Malmö har aldrig varit så många som nu och
inpendlingen till staden från grannkommunerna är stor. Bostadsbyggandet har
ökat kraftigt under de senaste åren, så mycket att bostadsbristen minskar totalt
sett. Den höga takten i befolkningsökningen beror främst på inflyttning från
utlandet och många nyfödda barn. Drygt hälften av malmöborna är under 35 år.
Under de senaste fyra åren har Malmö vuxit med 20 000 nya invånare. Det
har tillkommit 9 000 nybyggda bostäder, och den kommunala förskole- och
grundskoleverksamheten har tagit 10 000 nya platser i bruk. Hyllie har gått från
begynnande utbyggnadsområde till att rymma mer stadsmässiga kvaliteter med
bostäder, kontor och skolverksamheter. Utvecklingen har varit fortsatt stark i
exempelvis Limhamns hamnområde och Västra hamnen. Norr om Kalkbrottet
och i Elinegård växer staden ytterligare. Malmö Live och Hylliebadet har tagits i
bruk, och tre nya järvägsstationer har öppnat utmed Kontinentalbanan.

Kontorshuset Glasvasen vid Malmö C är
exempel på tillskott av arbetsplatser
och ny framträdande arkitektur i Malmö.
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Bästa läget….
Malmö har utvecklats positivt under lång period och här finns goda förutsättningar för fortsatt positiv utveckling. Staden är belägen i hjärtat av Öresundsregionen som är Nordens största arbetsmarknad. Antalet arbetstillfällen inom kommunen ökar och Malmö högskola har blivit universitet. Här finns ett varierat
bostadsutbud, närhet till havet och goda pendlingsmöjligheter.
Staden är nära ur flera synvinklar – dels är avstånden korta inom staden och
kommunen, dels är avstånden till omvärlden korta. Staden kan därmed få en
rumslig organisation som främjar möten mellan människor, som bidrar till att
minska Malmös miljöbelastning och som ökar attraktiviteten. Stora satsningar på
ny infrastruktur och stadsomvandling har gjorts under de senaste decennierna
och fler är planerade. Malmöpendeln med nya stationer i Rosengård, Östervärn
och Persborg har givit staden nya stationsnära lägen för bostäder och stadsutveckling.
Fysiska och sociala kraftsamlingar går hand i hand i exempelvis Amiralsstaden och Lindängen. Malmö stad har under senare år satsat stort såväl på utbyggnad av skolverksamheten som på kvalitetshöjande åtgärder i den. Skolresultaten
går stadigt uppåt och ökar allra mest i Malmös svagaste områden.

…men klyftorna inom staden måste minska…

De tre hållbarhetsdimensionerna är lika
viktiga och måste samverka i byggandet av den hållbara staden.

Utvecklingen är tudelad i Malmö. Trots stark utveckling inom vissa områden finns
stora utmaningar i att säkra välfärden och en hållbar utveckling för Malmö. Skillnaderna i hälsa och välfärd är stora inom staden. Arbetstillfällena blir fler i Malmö
och i regionen, men stadens befolkning ökar i en ännu snabbare takt vilket gör
att sysselsättningsgraden och skattekraften är relativt låg. Sysselsättningsgraden
i Skåne och Malmö ligger långt under Stockholms- och Göteborgsregionerna.
Gränshinder mellan Skåne och Själland utgör dessutom hinder för utvecklingspotentialen i Öresundsregionen.
Under de senaste åren har bostadsbyggandet gått för högvarv men framåt
finns flera osäkerhetsfaktorer. Nedgång i ekonomin, stigande räntor och en
begynnande brist på arbetskraft inom byggsektorn kan göra det svårt att upprätthålla de höga nivåerna av nyproduktion. Hemlösheten ökat till följd av att fler
hushåll har för låga inkomster för att kunna efterfråga en bostad.
När det gäller kriminalitet som skjutningar och sprängningar sticker Malmö
ut på ett negativt sätt. En konsekvens av detta är att malmöbornas upplevda
otrygghet och oro för att utsättas för brott är hög, trots att andelen som anger att
de utsatts för brott minskar stadigt.
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… och utveckling måste ske med höga miljöambitioner
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Under 2018 lade FN:s klimatpanel fast att det till minst 99 procent är klarlagt att
jordens klimat håller på att värmas upp. Det som framförallt avgör hur mycket
temperaturen stiger är hur mycket världen begränsar utsläppen av växthusgaser.
Enligt klimatpanelen är omfattande utsläppsminskningar det enda som ger en
god chans att begränsa temperaturökningarna till 1,5 grader – men bara om vi
minskar våra utsläpp rejält inom de närmaste tio åren och satsar på att skydda
ekosystem som kan ta upp och lagra koldioxid.
Hur vi planerar och bygger staden är avgörande för en hållbar framtid och
översiktsplaneringen i Malmö har höga miljöambitioner, bland annat genom förtätning som skapar förutsättningar för hållbar mobilitet och sparar på jordbruksmarken. Utmaningen framöver är att fortsätta och intensifiera satsningarna på
att minska klimatpåverkan och att detta sker tillsammans med resten av världen.

Hög biologisk mångfald gör det möjligt
för ekosystemen att förse människor
med livsnödvändiga tjänster. Exempelvis blir det bättre skördar med en
mångfald av pollinatörer som humlor
och bin.

Utmanande samhällsförändringar
Det finns en rad framtidstrender som utmanar det sätt som vi har planerat städer
på tidigare, och översiktsplanen måste kunna ta höjd för dessa. Översiktsplanen
ska därför vara både långsiktig och flexibel. Genom översiktsplanen är det viktig
för Malmö stad att visa på sin ambition med mötet med framtiden, och inte bara
låta den ske. De spaningar som blickar mot framtiden kan sammanfattas inom
tre områden som påverkar och mer eller mindre är förutsättningar för varandra.
K L I MAT O CH MIL J Ö

Klimatet framstår alltmer som mänsklighetens största utmaning för 2000-talet.
Konsekvenser av en fortsatt negativ utveckling är översvämningar till följd av
havsnivåhöjningar och skyfall, värmeböljor, svårigheter med livsmedelsproduktion på grund av extremt väder och utrotning av viktiga pollinatörer, med mera.
För att stoppa ökande temperaturer och de katastrofala effekter det kan medföra
måste användningen av fossila bränslen minska, den biologiska mångfalden
säkerställas och produktion av mat, vatten, andra varor och tjänster måste ske på
ett hållbart sätt.
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T E K NIK U T VECK LIN G, DIGITALISE RING, E NE RGI O C H R ÅVARO R

I det högteknologiska framtida samhället kommer många av de uppgifter och
jobb som idag sköts av människor att istället skötas av robotar och artificiell
intelligens (AI). Transporter av varor och människor sker genom autonoma fordon som tar sig fram både på land, på vatten och i luften.
Det högteknologiska samhället är dock sårbart både för fysiska och digitala
attacker. En annan baksida av teknikutvecklingen är förbrukningen av allt mer
energi och resurser, som riskerar att ytterligare spä på en ohållbar miljömässig
utveckling. Vilka fysiska krav högteknologiska framtidssamhället har i staden är
en viktig fråga att bevaka inom ramen för översiktsplanearbetet.
S OC IA L U T VECK LING, HÄLSA, ARBE TSLIV OCH M IGR ATIO N

Urbaniseringen spås fortsätta även på längre sikt. Den fysiska planeringen, såväl
som andra sektorer, måste få bukt med ökade samhällsklyftor och ojämlika förhållanden som annars riskerar att öka otrygghet och konflikter mellan grupper.
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Klimatförändringar kan komma att medföra stora flyktingströmmar som aktualiserar frågan ytterligare.
Människor lever allt längre men samtidigt utgör kroniska sjukdomar orsakade av vår livsstil – hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, diabetes för att nämna
några – en klar majoritet av världens samlade sjukdomsbild. Fler gamla och sjuka
kan få konsekvenser för tillgänglighetsfrågor och för hur staden kan komma att
planeras.
Konsekvenserna av framsteg inom robotisering och artificiell intelligens (AI)
är svåra att förutspå. Å ena sidan kan tekniska lösningar bidra till en smidig vardag, ökad frihet och ökade möjligheter till personlig utveckling både privat och i
yrkeslivet. Å andra sidan kan det minskade behovet av mänsklig kontakt skapa
alienation, spä på segregation och bidra till ökade motsättningar mellan olika
grupper. Massarbetslöshet är en annan möjlig konsekvens.

Utblick mot Malmö som halvmiljonstad
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Att trygga tillgången till högkvalitativ
samhällsservice är en av kommunens
viktigaste uppgifter när staden växer.
Toftanässkolan (mörkgrå) är en av Malmös tillkommande grundskolor. På bilden syns också en tillkommande förskola och en sporthall.

Bortom översiktsplanens planeringshorisont på ca 20 år spås Malmö nå en halv
miljon invånare. Detta beräknas ske ca år 2050 och den nya översiktsplanen kommer att innehålla en utblick mot Malmö som halvmiljonstad.
En demografisk analys har gjorts av konsekvenserna av Malmös väg från
dagens ca 340 000 invånare till framtidens 500 000, med utgångspunkt i att vi
även år 2050 bor, arbetar, lever och rör oss på samma sätt som idag.
Med dessa förutsättningar kommer halvmiljonstaden jämfört med idag att
kräva ytterligare ca 80 000 bostäder. Dessutom behöver det tillkomma 25 grundskolor, nära 70 förskolor, fem gymnasieskolor och 17 äldreboenden. Det behöver
också beredas plats för simhallar, sporthallar, fotbollsplaner, bibliotek, mm.
Antalet arbetstillfällen väntas öka med 80 000 varav ungefär hälften inom
kontorsbranscher, vilket betyder att plats för både kontor och andra näringar
behöver beredas. Antalet pendlare till Malmö kommer att öka med en tredjedel
till nära 100 000 personer per dag. Utpendlarna ökar också med en tredjedel till
cirka 50 000 personer. Allt detta ställer krav på utbyggnad och investering i infrastruktur och kollektivtrafik.
Samtidigt är det inte sannolikt att utvecklingen mot halvmiljonstaden är så
rak som den beskrivs här. Som tidigare beskrivits finns det flera stora utmaningar
och osäkerhetsfaktorer om utvecklingen de närmaste 30 åren. Oavsett måste
strävan vara att Malmö ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar
stad och en attraktiv plats att bo, besöka och verka i. Arkitekturen ska kunna vara
ett redskap för att bidra till ett jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla
får möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.
Den nya översiktsplanen kommer i sin utblick mot Malmö som halvmiljonstad behöva ta hänsyn både till den raka utvecklingen och till framtida osäkerhetsfaktorer.

Agenda 2030 – FN:s 17 globala hållbarhetsmål

FN:s 17 globala hållbarhetsmål.
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I september 2016 antog FN 17 nya globala mål för hållbar utveckling. De nya
målen är mer specifika än de föregående och handlar bland annat om energi,
miljö, social hållbarhet och mänskliga rättigheter. Malmö stad var den första
kommunen i Sverige som skrev under Agenda 2030. Malmö är även en av pilotkommunerna till regeringens arbete med hållbarhetsmålen och i 2018 års budget
beslutades att de ska omvandlas till lokala mål, eftersom hållbarhetsmålen berör
alla verksamheter. Målen är en naturlig utgångspunkt för hållbarhetsbedömningen av översiktsplanen.

Översynens inriktning
Utgångspunkten är att gällande översiktsplan i huvudsak är aktuell. Planens prioriterade
inriktningar föreslås gälla även fortsättningsvis. I en del fall finns anledning till förtydliganden och uppdateringar med hänsyn till nya förutsättningar och pågående planering. Översiktsplanens kapacitet på lång sikt ska ses över och strategier och riktlinjer
uppdateras utifrån behov.

Direktiv från kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen gav den 8 maj 2019 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
aktualisera Översiktsplan för Malmö. I arbetet ska stadsbyggnadsnämnden
följa nedanstående riktlinjer.
• Utgångspunkten är att översiktsplanen i huvudsak är aktuell och gällande
prioriterade inriktningar ligger fast. I en del fall finns dock anledning till
förtydliganden och uppdateringar med hänsyn till nya förutsättningar
och pågående planering.
• Involvera stadens nämnder, förvaltningar och bolag för att kunna väga
samman olika intressen och mål.
• Utveckla översiktsplanen som kommunalt styrdokument så att den ger en
så tydlig vägledning för efterföljande planering som möjligt.
• Den nya översiktsplanen ska innehålla en utblick mot Malmö som halvmiljonstad som beaktar möjligheter och utmaningar med att kunna växa
till en attraktiv stad.
• Ett samarbete utifrån kommunstyrelsens arbete med modellen för investeringsstyrning inledas för att beskriva översiktsplanens kommunalekonomiska konsekvenser.

Förslag till SBN 14 juni 2019, 14:51

Vision, mål och prioriterade inriktningar
De prioriterade inriktningarna i gällande översiktsplan ska gälla även fortsättningsvis. Utöver prioriterade inriktningar innehåller gällande översiktsplan
också stadsbyggnadsvision och övergripande mål. Stadsbyggnadskontoret
avser att göra en översyn av dessa delar för att tydliggöra hur dessa förhåller
sig till varandra och dess betydelse för översiktsplanens övriga delar.

Strategier, kartlager och planeringsriktlinjer
Flertalet strategier, kartlager och planeringsriktlinjer i gällande översiktsplan
kommer att gälla även fortsatt. Med hänsyn till arbeten som pågår eller har
avslutats sedan gällande översiktsplan antogs kommer dock en del revideringar
att behöva göras inom ramen för arbetet med den nya översiktsplanen.
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SOCIAL HÅL L BARH E T I F O K US

Med avstamp i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö tog gällande översiktsplan rejäla kliv framåt när det gäller planeringen för en socialt hållbar stad.
Översiktsplanen behöver fortsatt sträva framåt i de sociala frågorna. Genom att
bryta barriärer, förstärka stråk och skapa nya målpunkter och attraktioner kan
staden knytas samman socialt. Medborgardialog är en viktig del såväl i framtagandet av översiktsplanen som i planeringen av staden i stort. En utveckling av
översiktsplanen krävs med hänsyn till socialtjänstlagens formuleringar om deltagande i samhällsplaneringen. År 2020 blir barnkonventionen svensk lag och
barnrättsperspektivet kan komma att få tydligare genomslag i översiktsplanen.

Visionsbild över kustskydd och ny blandad stadsbebyggelse i Västra hamnenNyhamnen.

KLIMATANPAS S NING S ÄK R AR D E N F R AMTIDA S TAD E N

Havet är en fantastisk kvalitet för Malmö men kan också bli ett hot i form av höga
havsvattenstånd. Att säkra staden mot effekter av klimatförändringar är en av de
viktigaste frågorna för framtiden. Ett pågående arbete om framtida kustskydd i
Limhamn och Västra hamnen-Nyhamnen kommer att få genomslag i kommande
översiktsplan.

Förslag till SBN 14 juni 2019, 14:51

B OSTÄDE R F Ö R TIL LVÄX T O C H VÄLFÄRD

Översiktsplanen lägger grunden för att skapa möjligheter till ett allsidigt
bostadsbyggande i hela staden. Bostadsbyggandet ska kunna fortsätta i hög
takt. En utgångspunkt för arbetet med översiktsplanen är Handlingsplan för
bostadsförsörjning (antagen av Kommunfullmäktige 2018). Planen omfattar
bostadspolitiska mål, analyser och stadens insatser för bostadsförsörjningen.
Under innevarande mandatperiod kommer en ny handlingsplan för bostadsförsörjning att tas fram och beslutas av kommunfullmäktige, eventuellt med nya
eller reviderade bostadspolitiska mål. De kommer att redovisas i översiktsplanen
inför antagande.
Nyproduktion i kvarteret Vårsången i
Lindängen. Ett allsidigt bostadsbyggande i hela staden är viktigt för att bygga
en hållbar stad.
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P L ATS FÖ R E T T LIVSKR AFT IGT NÄRINGSLIV

Malmö ska vara ett regionalt tillväxtcentrum och erbjuda ett varierat utbud av
etableringsmöjligheter på lättillgängliga platser. På uppdrag av kommunstyrelsen inleddes under 2018 ett arbete att ta fram tydliga målsättningar och prioriteringar för planering av verksamhetsområden för yteffektiva och personalintensiva arbetsplatser för såväl hög- och lågkvalificerade jobb. Malmö stads främsta
uppgift är att skapa gynnsamma planeringsförutsättningar för att dessa områden ska kunna utvecklas, vilket ska framgå av översiktsplanen. Dialog med
näringslivet är nödvändigt för att uppnå detta.
E T T T R AFIK SYSTEM ME D MÄNNISK AN I FOKUS

Människan ska vara i centrum när trafiktekniska frågor löses. Ett trafiksystem
med människan i fokus gynnar stadslivet och malmöborna. Kollektivtrafiken har
en särskilt viktig roll att spela i detta och ska betonas särskilt i översiktsplanen.
I gällande översiktsplan finns framtida stationslägen för spårbunden kollektivtrafik utpekade i Sjölunda respektive Fosieby. I den nya översiktsplanen kan
det bli aktuellt att studera ytterligare framtida stationslägen. Åtagandena och
satsningarna kopplade till Storstadspaketet är integrerade i gällande översiktsplan, men kan behöva förtydligas i den nya översiktsplanen. Öresundsmetron, en
förlängning av Köpenhamns metronät till Malmö finns med i gällande översiktplan, och utvecklingen av det arbetet kan komma att medföra förtydliganden i
den nya översiktsplanen.
I översiktsplanen behöver det också förtydligas hur trafiksystemet kan
utvecklas på bästa sätt för att nå visioner och demografiska framskrivningar som
exempelvis Malmö som halvmiljonstad. Det inkluderar en systemisk analys av
kollektivtrafiksystemet, med dess olika färdsätt, där koppling och överlappning
finns till pågående utredningar om långsiktig kollektivtrafikstrategi och Öresundsmetron.

Järnvägssträckningen för persontrafik
inom Malmö stad med den helt nya stationen i Rosengård och de återöppnade
stationerna i Östervärn och i Persborg.

S A M H ÄLLSSERVICE I ALL A LIVSSKE DE N

Utbyggnaden av samhällsservice ska matcha behoven som uppstår när
staden växer och nya bostäder byggs. Samhällsservicen ska finnas nära den
som har behov av den. Behovet av kapacitet, ytkrav och geografisk placering av
framtida ytkrävande fritidsanläggningar som simhallar, fotbollsplaner, ishallar,
mm. kommer att förtydligas i den nya översiktsplanen. Inom ramen för den nya
översiktsplanen kommer en utredning också att genomföras om framtida behov
av begravningsplatser. Kapacitetsbehov, ytkrav och möjliga geografiska placeringar behöver studeras.

Förslag till SBN 14 juni 2019, 14:51

GRÖN A O CH BL Å MIL JÖE R FÖR E N AT T R AK T IV OC H H ÅL LBAR S TAD

Gröna och blå miljöer är viktiga som hälsofrämjande platser som främjar möten
och folkliv och dessutom som resurser för att hantera klimatrelaterade effekter
som mer regn, värmeböljor och minskad biologisk mångfald. Översiktsplanen
kommer att revideras med hänsyn till flera pågående arbeten, däribland Plan för
Malmös gröna och blå miljöer, naturreservatet på Klagshamnsudden och aktualiseringen av Naturvårdsplan för Malmö. Hur principen om ekologisk kompensation kan få genomslag i översiktsplanen kommer också att studeras.
T E K NISK A SAMH Ä L LSFUNK T IONE R OCH E NE RGIF Ö RS Ö R J NING

Tekniska samhällsfunktionernas är nödvändiga för en robust planering av en
växande stad. Under arbetet med den nya översiktsplanen finns det behov att
se över kapacitet, ytkrav och geografisk placering för funktioner som exempelvis
anläggningar för återvinning och vatten och avlopp (VA), uppställningsplatser

Pildammsparken är en av Malmös mest
uppskattade platser. När staden växer
är det viktigt att ge utrymme för gröna
och blå miljöer för rekreation, stillhet
och möten.
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för servicefordon, upplag, vissa typer av energiförsörjning med mera. Nya typer
av infrastruktur eller kollektivtrafik kan också medföra behov av nya tekniska servicefunktioner.
MALMÖS RO L L I RE GIO NE N

Malmö ingår i Nordens största arbetsmarknadsregion och är motor på den
svenska sidan. I översiktsplanen ska det framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta
nationella och regionala mål, planer och program. Sedan 1 januari 2019 har
Region Skåne fått ansvar för att utreda frågor av betydelse för länets fysiska miljö
och upprätta ett förslag till regionplan som ska antas av regionfullmäktige en
gång per mandatperiod. Regionplanen är inte bindande. Det blir därför viktigt
att under arbetet med den nya översiktsplanen föra nära dialog med Region
Skåne.
Översiktsplanearbetet kommer också följa utvecklingen i befintliga regionala samarbeten som Greater Copenhagen och MalmöLundregionen.
FÖR ÄNDR AD MARK ANVÄND NING

Förslag till SBN 14 juni 2019, 15:07

Det av MKB Fastighet förvärvade området i Jägersro (gul markering). Nya ridanläggningar kan komma att byggas på
fastigheten öster om (röd markering).
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Översiktsplanens markanvändningskarta kommer att ses över och vid behov
revideras efter nya förutsättningar. De delar av Jägersro som MKB Fastighet köpte
under 2017 och som i gällande översiktsplan är utpekat som fritidsområde kommer att studeras. Det genomförda arbetet med kustskydd i Västra hamnenNyhamnen förutsätter ny utfyllnad som möjliggör ny blandad stadsbebyggelse.
Även detta behöver uppdateras i markanvändningskartan.

Inom ramen för översiktsplanen och med hänsyn till de utredningar som
kommer att göras kan det bli aktuellt med nya markanvändningsanspråk för att
kunna säkerställa att Malmö kan växa hållbart. Utblicken mot halvmiljonstaden
kan också aktualisera ny markanvändning, vilket kommer att utredas under översiktsplanearbetet.

Utbyggnadsstrategier, utbyggnadsordning och
utbyggnadskapacitet
Den nya översiktsplanen ska möjliggöra för 100 000 nya malmöbor. I gällande
översiktsplan är de övergripande utbyggnadsstrategierna en del av planstrategin och utbyggnadsordningen ett kartlager i översiktsplanens karta.
Utbyggnadskapaciteten är ett underlag till översiktsplanen.
I den nya översiktsplanen föreslås att de övergripande utbyggnadsstrategierna fortsatt ligger kvar i översiktsplanen. Utbyggnadsordningen lyfts dock ut
och blir tillsammans med utbyggnadskapaciteten underlag till översiktsplanen. Detta för att enklare kunna revidera dem utifrån förändrade förutsättningar. Övergripande utbyggnadsstrategier, utbyggnadsordning och utbyggnadskapacitet ska ses över. En koppling till det pågående arbetet med investeringsstyrning är nödvändig.

Utveckling av översiktsplanens form
Gällande översiktsplan består av en tryckt planstrategi samt ett digitalt kartverktyg. Planstrategin finns digitalt men är huvudsakligen en analog skrift.
Kartverktyget utvecklades för tiotalet år sedan och var det första i sitt slag i
Sverige när det stod färdigt. Den digitala kartlösningen har gjort att informationen är mer lättillgänglig och kan hittas på nya sätt.
Det befintliga kartverktyget är uppskattat bland användarna i Malmö stad
samt bland marknadsaktörer och medborgare. Utgångspunkten är också att en
tryckt produkt även fortsättningsvis kan ha en funktion. Att utveckla översiktsplanens form handlar om att integrera planstrategin och den digitala kartan med
planeringsriktlinjer bättre, samt att göra dem tydligare och mer lättillgängliga.
Det finns behov att med den nya översiktsplanen ta nästa digitala steg för att öka
översiktsplanens användbarhet och tillgänglighet.

Förslag till SBN 14 juni 2019, 15:07

Korrigeringar

Söder om Kalkbrottet ska grönområdets bredd minskas från 100 till 50 m.

Limhamns kalkbrott ska omgärdas av ett 50 m brett rekreativt grönstråk för att
skapa en känsla av naturområde och för att skapa ett respektavstånd mot naturmiljön i Kalkbrottet. Söder om Kalkbrottet har detta område felaktigt utökats till
att istället vara ca 100 m brett, på bekostnad av ny blandad stadsbebyggelse.
Avsikten är att justera detta område så att grönområdet blir 50 m brett utmed
hela Kalkbrottet.
Ett av översiktsplanens kartlager visar uppmärksamhetsområde för havsnivåhöjningar, dvs de delar av Malmös kust som ligger under tre meter över havsnivån. Till gällande översiktsplan togs en ny tremetersnivåkurva fram, men kartlagret som antogs visade den gamla tremetersnivåkurvan snarare än den nya.
Avsikten är att uppdatera tremetersnivåkurvan utifrån de senaste uppgifterna.
Tremetersnivåkurvan ska uppdateras
utifrån nya uppgifter.
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Riksintressen
Riksintressen gäller geografiska områden som har pekats ut för att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Riksintressen ska behandlas och
redovisas i den kommunala översiktsplaneringen så att det blir tydligt hur
dessa förhåller sig till andra intressen, men också för att avvägningar mellan
oförenliga riksintressen ska kunna göras. På följande sida redogörs för pågående arbeten med förändringar av riksintressen. Eventuella förändringar kan
komma att ge utslag i kommande översiktsplaneprocess.
RIKSINT RE S S E F Ö R VÄG, E6.01 ( VÄS TK US T VÄGE N I MALM Ö )

Länsstyrelsen har godtagit Malmö stads förslag att avgränsa riksintresset för
Väg E6.01 (Västkustvägen) så att riksintresset avslutas vid Containergatan istället för vid Frihamnsviadukten. Trafikverket hade inga invändningar mot beslutet.
RIKSINT RE S S E F Ö R MAL M Ö H AM N

Länsstyrelsen har godtagit Malmö stads förslag till ny geografisk avgränsning
av riksintresseområdet för Malmö hamn. Riksintresset följer därmed Översiktsplan för Nyhamnens norra avgränsning. Förändringen av riksintressets utbredning förutsätter att Nyhamnen utvecklas etappvis och med en kontinuerlig
uppföljning och säkerställande av åtgärder för att hantera hamnens omgivningspåverkan och behov av infrastruktur. Varken Trafikverket eller Sjöfartsverket hade invändningar mot beslutet.
RIKSINT RE S S E F Ö R MAL M Ö GO D S BANGÅRD

Förslag till SBN 14 juni 2019, 15:07

Malmö godsbangård är en strategiskt
viktig rangeringspunkt för gods på väg
till och från kontinenten. Samtidigt växer staden både norr och söder om området som därmed riskerar att bli en
barriär i staden.
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Malmö stad har föreslagit nya gång- och cykelbroar över bangården och att
den del av bangården som ligger i anslutning till Carlsgatan och som idag är
avsatt för styckegodshantering och serviceändamål, omvandlas till blandad
stadsbebyggelse. Malmö stad menar att detta inte påtagligt försvårar nyttjandet av godsbangården och dess utvecklingsmöjligheter. Trafikverket har framfört att det i nuläget inte går att tillmötesgå kommunens önskemål men att de
påbörjat en översyn av bangårdens möjlighet att på lång sikt möta framtida
trafikefterfrågan och då samtidigt beakta kommunens önskemål.

Pågående planering
Översiktsplanens intentioner förverkligas i huvudsak genom detaljplaner, infrastrukturplanering och utformning av offentliga miljöer. I många fall krävs dock förberedelser på
en nivå mellan översiktsplan och detaljplan innan detaljplaner kan antas och byggprojekt genomföras. Denna mellannivå utgörs i huvudsak av fördjupningar av översiktsplanen eller planprogram. Den senaste mandatperioden har sett omfattande arbete och
resultat såväl med mellannivån som med detaljplanering.
Översiktsplaner
En översiktsplan kan ändras för en viss del av kommunen. Den kan också ändras
genom ett tillägg för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse. En ändring av planen för en viss del av kommunen får redovisas med en annan detaljeringsgrad
(fördjupning) än för översiktsplanen i övrigt. Fördjupningar kan vara både geografiska (FÖP) och tematiska (TÖP).
A R K ITEK TU R STA D E N MALMÖ, T E MAT ISK T T ILL ÄG G

Arkitekturstaden Malmö är en översiktsplan som tydliggör Malmö stads ambitioner för hur stadens arkitektoniska kvaliteter ska bevaras, stärkas och utvecklas, samt hur olika byggprojekt kan bidra till att Malmö blir en nära, tät, grön
och blandad stad. Arkitekturstaden Malmö antogs av kommunfullmäktige 31
maj 2018.
ÖV E R SIK TSPL AN FÖR SÖDR A HYLLIE

Planområdet ligger i södra Hyllie, nära Hyllie station och centralt i Öresundsregionen. I planområdet finns värden som parkytor och samhällsservice – nödvändiga komplement till stadsmiljöerna som håller på att uppföras Hyllies norra
delar. Fullt utbyggt beräknas området innehålla 4 000-5 000 bostäder,
7 000-8 000 arbetsplatser, 1 500-2 000 grundskoleplatser, 600-700 förskoleplatser, en stadsdelspark, med mera. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 25 april 2019.

Förslag till SBN 14 juni 2019, 15:07

ÖV E R SIK TSPL AN FÖR NYHAMNE N

Planområdet ligger vid havet och i direkt anslutning till centrala Malmö och
centralstationen. Närheten till centralstationen och havet samt närvaron av
gamla hamn- och industrimiljöer gör att Nyhamnen har stor potential att bli en
mycket attraktiv stadsdel – och en naturlig utvidgning av Malmös centrum. När
området är fullt utbyggt ska det kunna rymma mellan 7 000 och 9 000 nya
bostäder, mellan 12 000 och 16 000 nya arbetsplatser, upp till 2 000 grundskoleplatser, ca 900 förskoleplatser, med mera. Antagande av översiktsplanen förväntas ske under hösten 2019.

Visionsbild över Nyhamnen.
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Fördjupade översiktsplaner
och planprogram 2015-

Nyhamnen
Sege park

Fördjupad översiktsplan
Planprogram
Södra Kirseberg
och Östervärn
Lorensborg och
Bellevuegården

Annetorp och
Kalkbrottet

Amiralsstaden
och
Persborgs
station
Törnrosen och
Örtagården
Stadionområdet

Holma-Kroksbäck

Södra Hyllie
Gottorps allé

Arkitekturstaden Malmö
(hela staden)

ÖVE RSIK TSP L AN F Ö R S Ö D R A K IRS E BE RG O C H Ö S TE RVÄRN

Förslag till SBN 14 juni 2019, 15:07

Planområdet ligger runt Östervärns station, mellan stadsdelarna Östervärn, Ellstorp, Johanneslust och Kirsebergsstaden. Det centrala läget ger tillsammans
med öppnandet av Östervärns station förutsättningar för ett hållbart resande,
samtidigt som de barriärer som omgärdar och genomkorsar området bryts.
Totalt beräknas planområdet rymma 4 000-5 000 bostäder, 3 000-4 000 nya
arbetsplatser, ca 1 300 grundskoleplatser, ca 800 förskoleplatser, med mera.
Översiktsplanen har ställts ut under våren 2019 och antagande förväntas ske i
början av 2020.

Visionsbild över södra Kirseberg och
Östervärn.
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Planprogram
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva
tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram
görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och
grönytor. Flertalet planprogramsarbeten är pågående.
Planprogram för Lorensborg och Bellevuegården involverar en ombyggnad av Lorensborgsgatan till stadshuvudgata med kollektivtrafikstråk och förtät-

ning med ca 1 500 bostäder, ca 1 200 kvm verksamhetslokaler och ca 700 förskoleplatser.
Planprogram för Stadionområdet utreder möjligheterna för fortsatt
utveckling av idrottsområdet, kompletterat med bland annat idrottsfunktioner,
grundskola och bostäder.
Planprogram för Amiralsstaden utreder hur området kan omvandlas, byggas ut och gestaltas som en ny destination i staden.
Planprogram för Annetorp och Kalkbrottet innefattar en omvandling med
2 300 nya bostäder, ca 1 000 arbetsplatser, en grundskola, två större förskolor
och utökade parkytor i området.
Utöver ovanstående pågående planprogramsarbeten har planprogram för
Sege park, Gottorps allé, Törnrosen och Örtagården och Holma-Kroksbäck
godkänts och avslutats under föregående mandatperiod.

Detaljplaner och bygglov

Förslag till SBN 14 juni 2019, 15:07

Under den senaste mandatperioden har stadsbyggnadsnämnden möjliggjort för
ca 9 300 bostäder i antagna detaljplaner, och bygglov har givits för nästan 15 000
bostäder. Nästan 9 000 bostäder har färdigställts. Det behöver färdigställas ungefär 2 300 bostäder per år de kommande tio åren för att möta befolkningsutvecklingen och skapa en bostadsmarknad i balans. Planberedskapen i Malmö stad är
god med ca 9 000 bostäder i antagna men ej byggstartade detaljplaner.
Under samma period har stadsbyggnadsnämnden möjliggjort för ca 3 200
förskoleplatser i antagna detaljplaner och ca 3 800 i givna bygglov. Motsvarande
siffror för grundskoleplatser är ca 3 600 i antagna detaljplaner och ca 7 300 i
givna bygglov.
Under åren 2015-2018 har stadsbyggnadsnämnden antagit detaljplaner med
motsvarande ca 1 500 000 m² bruttoarea för olika verksamheter. Kontor, industri,
centrumverksamhet och vård var de största kategorierna.

Bruttoarea och byggnadsarea
Bruttoarea (BTA) är summan av alla våningsplans area och begränsas av de
omslutande byggnadsdelarnas utsida.
Med byggnadsarea (BYA) avses den
area som en byggnad upptar på marken.

Kvarteret Stapelbädden i Västra hamnen, ett av många exempel på nyproduktion av bostäder de senaste åren.
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Organisering av arbetet
Översiktsplan för Malmö är hela Malmös översiktsplan. Att hela Malmö stads organisation samt de som bor och är verksamma i Malmö är involverade i framtagandet är
därför av största vikt.

Organisation och medverkande
I en arbetsmodell med kontinuerlig översiktsplanering tar arbetet avstamp i gällande översiktsplan, som därmed utgör utgångspunkt för översiktsplaneprocessen 2019-2022.
Den externa förankringsprocessen är riktad mot berörda myndigheter, medborgare, företag, organisationer, grannkommuner, etc. Denna process kommer i
huvudsak att bedrivas genom olika aktiviteter under samråds- och utställningsperioderna, när möjlighet ges att formellt lämna synpunkter på förslag till ny
översiktsplan.
Den interna förankringsprocessen är riktad mot Malmö stads nämnder, förvaltningar och bolag. Utöver samråd och utställning avser stadsbyggnadskontoret tidigt under översiktsplaneprocessen att vända sig till övriga förvaltningar för
att säkerställa deras deltagande. Denna process kan inledas så snart programförklaringen är godkänd.

Tidsplan
För att kunna anta en ny översiktsplan under mandatperioden behövs en översiktsplaneprocess med framdrift och tydliga delmål. Med dessa ambitioner som
bakgrund kan följande preliminära tidsplan fastslås.

2019

Förslag till SBN 14 juni 2019, 15:07

SAMRÅDSFÖRSLAG

2020
SAMRÅD

UPPDRAG FRÅN KOMMUNSTYRELSEN

2021

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG UTSTÄLLNING

ANTAGANDEHANDLING

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG GODKÄNT AV KOMMUNSTYRELSEN

SAMRÅDSFÖRSLAG GODKÄNT AV KOMMUNSTYRELSEN
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2022

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Styrmodell

Förslag till SBN 14 juni 2019, 15:07

Kommunstyrelsen initierar arbetet med ny överesiktsplan genom att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att bereda ärendet. När kommunstyrelsen givit
stadsbyggnadsnämnden uppdraget att se över översiktsplanen, är det stadsbyggnadskontorets ansvar att leda det operativa arbetet.
I detta ingår att ansvara för översiktsplanens revidering, förankring med
berörda kommunalråd, dialog och samarbete med berörda förvaltningar och
kommunala bolag samt externa parter. Förankring sker såväl i formella som
informella sammanhang med berörda handläggare, chefer och politiker utifrån
aktuella frågeställningar.

Programförklaringen har tagits fram av
stadsbyggnadskontorets strategiavdelning.
Projektledning: Johan Emanuelson, Hanna
Björklund och Kristoffer Widestam.

Foton och illustrationer:

Bojana Lukac (sid 3, 5, 9)
Colourbox (sid 7)
Arkitektgruppen (sid 8)
Fastighets- och gatukontoret (sid 10)
Khadidja Ouis (sid 10)
SWECO (sid 11)
Tyke Tykesson (sid 14)
MandaWorks (sid 15, 16)
wec360/MKB Fastighet (sid 17)
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