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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö
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Flygbild över Sofielunds verksamhetsområde mellan de två tågstationerna Rosengård och Persborg. Området
ligger ca 15 minuters cykelväg från Malmö central och 10 minuters cykelväg från Station Triangeln.

SYFTE MED PLANPROGRAMMET OCH PLANMOTIV

Syftet med planprogrammet är att utgöra en samlad målbild över hur Sofielunds
verksamhetsområde ska utvecklas för att bäst stödja Malmös tillväxt fram till år 2040.
Målbilden ska säkerställa områdets betydelse som ett dynamiskt verksamhetsområde
med fler arbetstillfällen där kultur, fritid och industri skapar levande målpunkter för
alla Malmöbor och ge området en positiv atmosfär och karaktär. I målbildsarbetet
ingår att pröva möjligheten att infoga bostäder i planområdet.
Målbilden ska redovisas i form av en strukturplan som visar lämplig användning för
ny och befintlig bebyggelse liksom gatornas och platsernas funktion. De sociala
hållbarhetsmålen ska även beaktas i den struktur som föreslås. Det handlar bland
annat om hur trygghet, kollektiv styrka och hälsa kan utvecklas positivt i området.

V 191025

Vid framtagande av målbilden ska etablerade samarbetsformer som finns inom
verksamhetsområdet tas tillvara och de förslag som aktörer inom området sedan
tidigare har arbetat fram ska beaktas. Det allmänna intresset har en naturlig tyngd i
framtagandet av målbilden. Planprogrammet kommer att ligga till grund för ett flertal
detaljplaner under en lång tid framöver.
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PLANFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BESKRIVNING AV DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Möjligheter för stadsutveckling
Inom planområdet finns det betydelsefulla verksamheter med många arbetstillfällen.
Exempelvis Pågen AB och Stadex AB. Området rymmer också många funktioner
inom kultur och fritid så som Plan B, Sofielunds kulturhus, Klättercentret,
Sofielundshallen med flera. Dessa utgör målpunkter i området som knyter samman
områdena öster och väster om Kontinentalbanan. I den allt tätare staden är centralt
belägna kultur -och fritidsfunktioner viktiga så att människor från olika stadsdelar kan
mötas. Funktioner som det är svårt att finna plats för i den täta staden.
Området rymmer idag inte några bostäder. Fastighetsägare har inom dessa kvarter
inkommit med planansökningar om att kunna etablera främst bostäder men även
verksamheter och handel. Det fortsatta arbetet och dess konsekvenser ska ske i nära
dialog och samverkan med Kultur- och Fritidsförvaltningen samt Fastighets- och
gatukontoret.
Teckenförklaring
Markanvändning idag
Stationsområde

annaga

Norra G
rängesb

Lantm

Amiralsga
tan

tan
ergsgata
n

Besöksanläggningar
inom fritids- och
kulturverksamhet såsom teater,
sport-idrottshall, cirkusskola,
grafittihall etc.

ergsgata
n

Kopparb

Planområdesgräns

Verksamhetsområde,
produktion, verkstäder,
service, lager, med tillhörande
försäljning, handel med
skrymmande varor,
vuxenutbildning.
Handel, butik, restaurang
samlingslokaler, hälsovård,
förskola, och andra
serviceverksamheter.
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Handel, service, restaurang och
samlingslokaler inom
kultursektorn i
verksamhetsområde för
industri.
Nulägeskarta verksamheter inom området idag

Besöksanläggningar inom
verksamhetsområde för
industri.
Riskerna och störningarna från Pågen AB, Stadex AB, samt Optimera TMG

begränsar vilken markanvändning som kan finnas inom områdets olika delar.
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Bostäder är extra störningskänsliga och behöver därför även förhålla sig till befintliga
verksamheter.
Teckenförklaring
Risk och miljö

an
Kopparb

Planområdesgräns
Markanvändning möjligt för större
arrangemang med hög persontäthet
såsom kulturfestivaler och fritidsevents
samt känslig verksamhet såsom förskolor
och boende.
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Markanvändning möjligt för
normalkänslig verksamhet såsom kontor,
handel och industri med låg persontäthet.
Markanvändning möjligt för mindre
känslig verksamhet såsom industri,
verkstäder, service, sällanköpshandel med
låg persontäthet

Lö
n
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Markanvändning där utomstående
människor endast får vistas tillfälligt.

n

.

Karta visar möjlig markanvändning med hänsyn till risk.

Rörelsestråk
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I anslutning till planområdet ligger Rosengård station och Persborg station. Dessa ger
utmärkta kopplingar ut till regionen och utgör en resurs för områdets utveckling.
Trots områdets centrala placering med många rörelser upplevs Sofielunds
verksamhetsområde som en barriär mellan centrum och stadsdelarna österut och som
en otrygg plats. Rörelsestråken genom verksamhetsområdet behöver därför förstärkas
både på kvartersmark och allmän platsmark. Detta gäller bland annat
Rosengårdsstråket mellan Möllevången och Rosengård samt stråket mellan gröningen
Gullängen och Persborg. Dessutom finns tre förskolor (Annelunds-, Vitemölle- och
Gullängens förskola) som alstrar transporter av oskyddade trafikanter
Befintliga verksamheter inom området alstrar många tunga transporter. Dessa
behöver en framkomlighet samtidigt som området behöver anpassas till ambitionen
att omvandla Norra Grängesbergsgatan till ett tryggt och upplevelserikt stråk som
bidrar till i ett grönt samband mellan Augustenborgsparken och Enskifteshagen.
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Planområdesgräns
Tunga transporter dygnet runt
Huvudcykelstråk mellan östra- och
centrala Malmö
Prioriterad grön koppling som behöver
utvecklas
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Starka stråk och tung fordonstrafik
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Allmän park
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Kartan visar de motstående intressena mellan vägar för tunga transporter,
Och huvudcykelstråk, förskolor liksom behovet av en grön koppling mellan
parkerna.
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Områdeskaraktär
Idag innehåller verksamhetsområdet en variation av både storskaliga och småskaliga
industrimiljöer från olika tidsepoker, många med upprustningsbehov. Här finns
byggnader med goda arkitektoniska kvaliteter som bidrar till områdets kreativa och
spännande karaktär av äldre industrimiljö. En karaktär värd att värna.
Samtidigt inkommer detaljplanansökningar från verksamhetsutövare med intresse av
att utveckla området med ny bebyggelse liksom riva delar av befintlig bebyggelse.
Områdets utveckling ska ske med hänsyn till dess industriarkitektur och andra
historiska spår.
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Karta innehållande byggnader med stadsbildskvaliteter.

Teckenförklaring
Stadsbild kontra effektiva industrilokaler
Planområdesgräns
I stadsbilden dominerande byggnad +/- värde
För stadsbilden byggnad positivt bevarandevärde
För stadsbilden byggnad med ordinära värde
För stadsbilden byggnad med ringa värde
För stadsbilden betydelselös byggnad
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ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen anger Sofielund som industriområde med två utpekade kvarter för
blandad stadsbebyggelse. Sofielunds industriområde anges också som ett
verksamhetsområde för handel, besöksnäring, ytkrävande lager och tillverkning.
Programarbetets inriktning ligger i linje med översiktsplanen.
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Den planerade åtgärden är förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande över
översiktsplanen.
BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planprogramsarbetet bedöms följande utredningar och arbeten behöva utföras:









Målbildsframställning (process): Tillsammans med förvaltningar,
fastighetsägare och andra aktiva aktörer inom området genomföra
dialogarbete som underlag för framtagande av målbilden.
Framtagande av illustrationer och sketch-up för gestaltning och uppskattning
av exploateringsgrad.
Lokal trafikutredning
Kulturmiljöbedömning
Bullerutredning för verksamhetsbuller
Parkeringsstrategi
Behovsanalys fritid-kultur

PLANFÖRFARANDE

Beslut om att samråda om och godkänna planprogrammet
fattas av stadsbyggnadsnämnden.

SÖKANDE
GÄLLANDE DP OCH FIB

Dp 5178; Dp 4899, Dp 4685, Dp 4391, PL1652, PL174; PL
361, PL 1065; PL456; PL408; PL155, PL 977, PL1277

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Godkännande

SBN
SBN
SBN

2020-03
2020-10
2021-03

Ann-Katrin Sandelius

Annika Arvidsson

Enhetschef

Planhandläggare

6 (7)

Kartor och illustrationer

Orienteringskarta
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