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Förord
Denna strukturplan började som en förstudie för att boende
och verksamma i Bunkeflostrand dels skulle få beskriva ortens
dagsläge, dels få blicka framåt mot en fortsatt utveckling. Det
blev tidigt klart att ett sådant upplägg inte räckte till. Material
från boende behövde redovisas tillsammans med de riktlinjer
som Malmö arbetar efter. Resultatet blev strukturplan för
Bunkeflostrand, och som nu utgör ett underlag för pågående
aktualisering av Malmös översiktsplan samt för det pågående
detaljplanearbetet i Bunkeflostrand. I strukturplanen finns
också slutsatserna av de synpunkter som inhämtades från
tiden för förstudien.
År 1998 gjordes en översiktsplan för Bunkeflostrand, som
förutsatte utökad service på orten och idealet var den lilla
småstadens skala. Då bestod samhället av drygt 4000 invånare med en beräknad befolkning på 9700 individer år 2035.
Nu tjugo år senare har Bunkeflostrand 11000 invånare.
Den ökade befolkningen har skett i en takt som gett ökad

belastning på trafiken utan att de föreslagna och avlastande
åtgärder har genomförts (se ”De boende om Bunkeflostrand”
sid 7). Den kommersiella servicen har inte utökats utan utbudet har istället minskat. Att invånarantalet ökat är en del av
Malmö stads inriktning som handlar om att förtäta utan att
använda den goda åkerjorden. När nu ytterligare bostäder
planeras enligt gällande Översiktsplan (2018) behövs en sammanhållen planering som kan erbjuda lokalisering av ny
kommersiell och offentlig service, ge förutsättningar för nya
möten och samlingsplatser, och som kan visa på trafiklösningar som går hand i hand med både säkerhet och miljötänk.
Syftet med denna strukturplan är att utifrån de inhämtade synpunkterna tillsammans med riktlinjer från Malmös
Översiktsplan, ange de mål och riktlinjer som en fortsatt positiv utveckling av Bunkeflostrand behöver.

Kartan användes för att boende skulle beskriva
vad som var bra och mindre bra i Bunkeflostrand.
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Sammanfattning
Med tanke på Bunkeflostrandbornas synpunkter, och den förändring som har skett från nittiotalets inriktning på trädgårdsstad till dagens
ideal med en tät och blandad stad, har denna
strukturplan tagits fram för att peka ut en riktning för Bunkeflostrands fortsatta och hållbara
utveckling.
Service
Bunkeflostrand ska vidareutvecklas som ett samhälle de
boende och verksamma kan vara stolta över. Den service som
en gång fanns och som bidrog till att man mötte andra i samhället har minskat. De försök som har gjorts för att vitalisera
det befintliga centrum med ny service har inte lyckats. Behoven som uttrycks från de boende är samstämmiga: man vill se
en utvidgad service och fler företeelser som bidrar till att
sammanhållning och trygghet ökar. En aktuell handelsutredning visar att det idag också finns underlag för mer service.
Den nya satsningen vid Gottorp har potential att tillgodose
dessa önskemål.

Trafik
Trafikförbättringar förväntas när de nya vägkopplingarna,
som beskrivs i den gällande översiktsplanen, leder trafiken till
Klagshamn förbi Bunkeflostrand. Kollektivtrafiken, som har
svårt att tidsmässigt konkurrera med bilen, behöver få bättre
framkomlighet. Förslag finns att låta linje 6 få separata
busskörfält på Gottorpsvägen öster om Yttre Ringvägen, och
på så sätt snabbare nå Hyllie.
Möjlighet till reservat kommer behöva undersökas för en
eventuell pågatågsstation vid Gottorp eller närmare Lernacken, liksom av- och påfart till Yttre Ringvägen. Men det är
inte bara biltrafik som behöver förbättringsåtgärder, med den
nya lokaliseringen av service behöver även gång- och cykelstråk ses över så att det blir osökt, lätt och tryggt att ta sig till
nya samlingspunkter

Utsnitt ur Översiktsplan för Malmö. De mörkare bruna områdena
anger ny blandad stadsbebyggelse och i de flesta av dessa områden
pågår nu detaljplanearbete. De mörkgröna omådena anger ny park
och natur. Streckade blå linjer anger behov av nya huvudcykelstråk.

Bebyggelse

Natur och Rekreation

Översiktsplanens inriktning med ytterligare bostäder och
verksamheter i Bunkeflostrand har lett till att parallella uppdrag till arkitekter genomförts och att arbetet med detaljplaner har påbörjats. I första hand gäller det Bunkeflostrands
norra delar där en täthet motsvarande den i exempelvis Hammars Park föreslås. Satsningarna innebär en tyngdpunktsförskjutning norrut mot Gottorp och den service som möjliggörs
där

Befintliga naturvärden ska värnas. Bunkeflo strandängar är
ett kommunalt naturreservat med stort värde. Limhamns
skjutbana likaså med ett utpekade högsta naturvärde i Malmös naturvårdsplan. Ekostråket öster om Bunkeflostrand
som sträcker sig från kusten in till Malmös centrala delar
kommer kopplas tydligare till bebyggelsen med anläggningen av Gottorpsparken.
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Målsättning
Utöver Malmö stads övergripande mål ska planeringen även
ta hänsyn till de önskemål som kommit fram i kontakt med
boende och verksamma i Bunkeflostrand. Många av rösterna
har uttryckt sitt ogillande inför kommunens mål om förtätning, men gemensamma värden för en positiv utveckling går
dock att finna. Dessa kommer framöver att utgöra målsättning för Bunkeflostrand och kan sammanfattas till:

•
•
•
•
•
•

Närhet till hav och kust
Varsamhet om natur och grönska
God tillgänglighet för gång och cykel
Trygg och säker mobilitet
Utökad service
Plats för möten och lokal samvaro

6

Tidigare planering
Sedan Öresundsbrons invigning vid millenieskiftet har Bunkeflostrand vuxit mycket
snabbt - snabbare än planeringen förutsett. Det är framförallt befolkningen som har
ökat, medan service och infrastruktur har haft svårt att utvecklas i samma takt.

Bunkeflostrand har tidigt präglats av jordbrukets boplatser
och strandängarnas betesmarker. Under 1920-talet byggs ett
första samlat egnahemsområde och i början på trettiotalet
består samhället av cirka fyrahundra invånare. Mellan åren
1941-1960 byggs ytterligare ett hundratal småhus i området.
En generalplan för Bunkeflo från 1962 visade på en möjlig
kommunsammanslagning med Malmö, som också blev verklighet 1971. Översiktsplanen Brostaden antogs av kommunfullmäktige 1994. Där redovisades ekostråket och en utbyggnad av Bunkeflostrand som var samstämmig med den då
kommande översiktsplanen ÖP2000.

Översiktsplan för Bunkeflostrand 1998
Bunkeflostrand hade år 1998 cirka fyratusen invånare. Översiktsplanen redovisade en utbyggnad till tiotusen invånare i
en takt på 30-35 år med fortsatt trädgårdsstadskaraktär och
bibehållen bykänsla.
Trafikflödet söderut från Lorensborgsgatans förlängning
skulle på sikt föras över till en koppling mellan Naffentorpsvägen och Borrebackevägen och inte ledas genom Bunkeflostrand.
Förebilden till den kommande utbyggnaden var trädgårdsstaden och småstaden. Karaktären skulle förstärkas
med gator där husen vände entréerna mot gatan och där
bostädernas bottenvåningar skulle kunna inrymma någon
utåtriktad verksamhet i takt med att service- och verksamhetsbehovet ökade.

Utvecklingen sedan 1998
Det visade sig svårt att följa direktiven i översiktsplanen.
Den villabebyggelse som kom 2001 längs Gottorpsvägen vänder sina baksidor mot gatan utan möjlighet till utåtriktad
verksamhet, och det samma gäller villorna som åren efter
kommer längs Per Josephssons väg. Bunkeflostrand växer lite
ytterligare med villabebyggelse österut. Den ökade befolkningen bidrar till att Sundsbroskolan vid nuvarande centrum
etableras. En påtaglig karaktärsförändring syns med flerfamiljshusen som påbörjas i Annestad 2004, och som något år
senare följs av MKB:s motsvarighet i kvarteret Fältmätaren.
Även i södra Bunkeflostrand kommer ny bebyggelse framför
allt radhus och villor. Behov av ytterligare en skola gör att
Gottorpsskolan kommer på plats 2016 och i dess närhet byggs
ytterligare flerfamiljshus, nu med entréer och butiksmöjligheter mot Gottorpsvägen.
Trots den ökade befolkningen med utökad trafik har ännu
inte översiktsplanens trafikavlastning genomförts .

Översiktsplan för Bunkeflostrand 1998.
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De boende om Bunkeflostrand
De boende i Bunkeflostrand trivs generellt bra och lyfter fram den lilla skalan, småbarnsvänlighet, närheten till natur och hav som de positiva inslagen. Många uttrycker
samtidigt oro för att orten vuxit för snabbt och att viktiga kvaliteter ska gå förlorade.

Under våren 2019 har boende och verksamma fått möjlighet att
ge sina perspektiv på hur det är i Bunkeflostrand. Vid ett flertal
tillfällen på biblioteket, med kyrkans babycafé, med Gottorpsskolans elevråd, med Ängsdals förskola och på Gottorps fritidsgård samlades intressenter runt frågan om vad som fungerar
bra och vad som kunde vara bättre. Som komplement till dessa
möten öga mot öga har det också funnits möjlighet att yttra sig
över nätet. Resultatet redovisades på malmo.se/bunkeflostrand
och på bibliotekets anslagstavla.

Mycket att vara stolt över
Många trivs bra och lyfter fram den lilla skalan, småbarnsvänlighet, närheten till natur och hav som de positiva inslagen.
Biblioteket lyfts fram som en populär och samlande träffpunkt.

Vuxit för snabbt
Många påpekar att idealet med trädgårdsstaden har försvunnit med de ändrade direktiven i de senaste Översiktsplanerna.
Det som tidigare var en plats där man kände och hälsade på
de flesta, har nu blivit en mer anonym plats. Samtidigt som
invånarantalet har ökat har, tvärtemot förutsättningarna, servicen minskat.

Trafikproblem
Flest synpunkter handlar om trafik och tillgänglighet. Fler tillfarter och anslutningar till övriga trafikleder önskas. Vid rusningstid klagar man på den osäkra trafiksituationen vid skolorna där bussens hållplatser ytterligare försvårar framkomligheten. Bra cykelbanor som kopplar vidare saknas.

Konkreta tips till förbättringar
Förslag på förändringar (utöver de ovan nämnda) handlade
om trafikförbättringar, exempelvis utfarten från nuvarande
centrum, fler hundrastgårdar, badbrygga, satsa på bredidrott,
belysning längs strandängen, havsnära gångstig till Klagshamn och bättre belysning på konstgräsplanerna för att
nämna några.

Synpunkter på arkitektförslagen
Under sommaren 2019 har biblioteket visat tre arkitektkontors förslag på byggnation i norra Bunkeflostrand. Huvuddelen av de som lämnat synpunkter kommenterar inte de
enskilda förslagen utan betonar istället att man är emot
ytterligare utbyggnad, bland annat för att Mark och Miljödomstolen tidigare förhindrat exploatering på skjutbanan
och att man inte känner sig lyssnad på.

Mötesplatser saknas
Biblioteket är en populär och samlande träffpunkt, men man
ser gärna mer generösa öppettider. Centrum som tidigare
fungerade som en samlande plats har förlorat sin attraktivitet. Företeelser som apotek, café, blomsterbutik och frisör får
sökas upp på annat håll. Möjligheter att för överkomliga summor hyra lokal för festliga arrangemang eller för föreningsliv
är försvinnande små. Många var besvikna för att det lokala
initiativet att ta hand om Ladan inte hade tillmötesgått, och
ville därför se något motsvarande alternativ med kulturcenter.

Oro för exploatering och havsnivåer
Det finns en oro för att just det man uppskattar med naturen
ska försvinna med ny exploatering, och att stigande havsnivåer tillsammans dagvatten ska ge skador på befintliga hus.

Möte i Gottorpsskolan med de tre arkitektkontorens förslag.
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Behov av utveckling
Den ökade befolkningen är en av anledningarna till att det behövs ett samlat planeringsunderlag inför Bunkeflostrands fortsatta utveckling. Förbättringspotentialen för
samhället är stor, inte minst på grund av det stora engagemanget från boende och
verksamma.
Brister som framkommit i samtalen med boende och verksamma har bland annat gällt behovet av en samlad och
gemensam utveckling. Förutsättningar till förbättringar finns,
inte minst för att engagemanget bland de boende är stort,
och att man är beredd att bidra. Befolkningsunderlaget har
ökat och kommer att öka ytterligare till en befolkning motsvarande en mellanstor kommun. Faktorer som gör att intresset hos kommersiella aktörer har vaknat.

Gemensamt arbete
Engagemang syns också i arbetet med Communities that
care, CTC, där lokala aktörer tillsammans med kommunala
förvaltningar gått samman för att stödja ungdomars uppväxtvillkor och minimera de riskfaktorer som framkommit i
de enkäter som ungdomarna själva har svarat på. De stödjande åtgärder som CTC kommer rikta in sig på kommer pågå
i ett tioårs perspektiv.

Utökad service
Behovet av utökad service emotses på ett nytt geografiskt
läge i Gottorp. Platsen blir nyckel och utgångspunkt för en
tyngdpunktsförskjutning som redan påbörjats i och med etableringen av Annestad. Här kan det som boende har efterfrå-

gat etablera sig. Det handlar främst om en större matbutik,
men innebär också möjligheter för apotek, café, frisör, gym
och inte minst en plats för samhällets många entreprenörer
att etablera sig. Platsen kommer inte att utgöra Bunkeflostrands geografiska mittpunkt, men kommer representera
en mer befolkningsmässig närhet. Hit kommer också bibliotek och vårdcentral att kunna flytta, vilket kommer att underlätta för den ibland hårt belastade trafiksituationen som funnits vid centrum.

Plats för fritid och rekreation
Det som en gång gjorde Bunkeflostrand känt i hela Sverige,
rörelse och motion enligt bunkeflomodellen, kan med utökad satsning på rekreation och motionsslingor på de redan
uppskattade strandängarna och längs ekostråket ge ny betydelse till begreppet och nytt liv i den fysiska miljön. Ett arbete
som utan vidare kan utvecklas tillsammans med verksamma
idrotts- och ungdomsföreningar som uttryckt behov och
utrymme för sina satsningar. Inom detta område kan även
bostadsbyggandet i norra Bunkeflostrand bidra med kompletterande möjligheter för att låna lokal för gymnastik eller
fest.

9

Fortsatt utveckling

De boendes perspektiv

Den fortsatta utvecklingen av Bunkeflostrand kommer följa
de övergripande mål som tagits fram i Malmö och fastställts
av kommunfullmäktige. Överst bland dessa är beslutat att
göra FN:s globala mål för hållbar utveckling till lokala, och
därmed utgöra ledstjärnor i det fortsatta arbetet för att skapa
en i alla avseenden hållbar stad. En central utmaning rör miljöfrågan och kopplingen till transporter. De stora förändringarna som krävs för att skapa en mer balanserad fördelning av
färdmedel i ett växande Malmö är att andelarna för cykel- och
kollektivtrafik måste öka på bekostnad av biltrafiken. Detta
skapar förutsättningar för att nå en mer socialt, miljömässigt
och ekonomiskt hållbar stad. Målsättningen, enligt Trafik- och
Mobilitetsplanen, är att malmöbornas bilresor 2030 minskat
till 30% av de totala resorna (40% 2013). Motsvarande ambitioner finns i Malmös miljömål.

Utöver de övergripande målen ska planeringen även ta hänsyn till de önskemål som kommit fram i den redovisade perspektivinsamlingen bland boende och verksamma i Bunkeflostrand. Tillsammans med de behov och önskemål som
uttryckts går det att formulera gemensamma målsättningar
för den fortsatta utvecklingen. Bunkeflostrands utveckling
framöver kommer koncentreras till:

Närhet till Hav och kust
Lernacken utvecklas som kustnära attraktionsmål och med
höga naturvärden. Långsiktiga lösningar för skydd mot höga
havsnivåer utreds vidare.

Varsamhet om natur och grönska
Strandängarna bevaras och delar av gamla skjutfältet undantas för exploatering. Ekostråket förblir orört. Byggherrar uppmanas att ha höga miljöambitioner och följa stadens grönytefaktor.

God tillgänglighet för gång och cykel
Extra omsorg ska läggas på gående och cyklande, i och med
förskjutningen av service till Gottorp och kravet på ökad förflyttning från bil till gång- och cykeltrafik.

Trygg och säker mobilitet
Den ökade befolkningen ska inte försämra en trafiksituation
som tidvis redan är ansträngd.

Utökad service

Malmös Översiktsplan
Översiktsplanen, ÖP 2018, redovisar den riktning som behövs
för att den fysiska utvecklingen ska gå hand i hand med de
globala målen. Den övergripande inriktningen pekar på en
förtätad stad som i huvudsak ska växa inåt innanför Yttre
Ringvägen. Där pekas dock Bunkeflostrand ut som ett undantag där en förtätning i de norra delarna motsvarande den i
Hammars park föreslås.
Inriktningen i Översiktsplanen utgör grunden för de
detaljplaner som sedan prövas för att se vad som är möjligt
att genomföra.

Ny bebyggelse vid Gottorpsvägen ska erbjuda kommersiell
och kommunal service. Möjligheter till lokaler som föreningar och andra kan få tillgång till med rimliga kostnader ska
undersökas.

Plats för möten och lokal samvaro
Där kommunen har rådighet stärks och skapas platser som
inbjuder till samvaro, t ex lekplatser, bollplaner och hundrastgårdar. Där kommunen har lokaler ska möjligheter att samutnyttja med allmänheten ses över. De privata byggherrarna
uppmuntras till att lägga stor vikt vid gemensamhetsytor.
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Pågående utveckling
Den starkt ökande befolkningen i Bunkeflostrand är ett tecken på att området attraherar både boende och byggare. Det stora intresset tillsammans med översiktsplanens inriktning har lett till att både planprogram och arkitekttävlingar har genomförts. Nu gäller det att i den fortsatta planeringen pröva om de föreslagna förändringarna är lämpliga. Två områden, Norra Bunkeflostrand och Gottorp, studeras inför fastställande av detaljplan.
Norra Bunkeflostrand
I Norra Bunkeflostrand har detaljplanearbete redan tidigare
påbörjats men avslutats bland annat med resultatet att Skjutbanan fredas från bebyggelse. Med detta undantag har planeringen återupptagits. För att marken ska anses lämplig
krävs dock olika utredningar och prövningar som visar att
hänsyn tas till bland annat naturvärden, dagvatten samt trafikbuller och riskfaktorer från Yttre Ringvägen. Utöver detta
behöver den nya föreslagna bebyggelsen utformas så att den
dockar an till befintliga bebyggelsen, för att bli ett med Bunkeflostrand. Planläggningen är uppdelad i två detaljplaner.
En om vardera sida av Kalkbrottsgatan.

•
•
•
•

Att kombinera bostäder med naturvärden
Att identifiera vad som är hållbart just här och för framtiden
Att väva samman närområdet
Att erbjuda mötesplatser, rekreation och service

Förslagen ställdes ut under sommaren 2019 och under hösten
2019 arbetas förslagen samman och utgör grunden för respektive detaljplan. Samtliga förslag kan ses på malmo.se/
bunkeflostrand. Som redan konstaterats har förslagen inte
tagits emot väl av de som svarat på uppmaningen att tycka
till.

PAR A LLE LL A UP P D R AG

TIDP L AN FÖ R DE TAL JP L AN E R N A

För att undersöka olika möjliga utformningar har stadsbyggnadskontoret tillsammans med markägare låtit tre arkitektkontor delta i ett parallellt uppdrag. Uppgiften gällde att
skapa attraktiva, bostäder och boendemiljöer utifrån platsens
förutsättningar. De skulle också visa på vilket sätt de tagit
hänsyn till den perspektivinsamling som bunkeflostrandsborna bidragit med. Utmaningarna de skulle förhålla sig till
gällde:

Tidplanen för detaljplanen väster om Kalkbrottsgatan är:
samråd under våren 2020, granskning under hösten 2020,
godkännande och antagande under sommaren 2021.
För detaljplanen öster om Kalkbrottsgatan är tidplanen:
samråd under vintern 2019, granskning under sommaren
2020 och antagande under vintern 2020.
FAK TA N O R R A B U N KE FLO STR AND

Markyta, totalt
Bebyggd yta idag
Nya bostäder
Förskolor

ca 28 ha
ca 0 m2
14 5000 m2 BTA, 1 450 st
1 st, ca 120 platser

Under våren 2019 gjordes ett parallellt uppdrag för området söder om yttre ringen. Tre arkitektkontor lämnade förslag
på hur området kunde utvecklas. Under hösten 2019 och våren 2020 kommer förslagen att arbetas igenom för att kunna
detaljplaneläggas och byggas. Förslaget på bilden är Stadsstudios förslag, bilden ska inte ses som ett färdigt förslag.
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Gottorp
Söder om Gottorpsvägen, runt Gottorps gård pågår också
planering. Dessa detaljplaner har sin utgångspunkt i Planprogram Gottorps allé (PP 6049 från 2016), som redovisar ny
bebyggelse och ett nytt centrum samtidigt som befintlig
natur och kultur bevaras främst i det större rekreations och
naturområdet Ekostråket.
I det inledande detaljplanearbetet behandlades hela Gottorpsområdet i en enda stor detaljplan -Dp 5548, och Detaljplanen skickades ut på samråd under början av 2018, men har
därefter delats upp i tre olika delar/planer.
•
•
•

Dp 5548 Gottorps Allé (etapp 1) -sydväst om allén
Dp 5615 Gottorp söder om allén (etapp2)
Dp 5638 Gottorp norr om allén (etapp 3)

Dp 5548 planeras att antagas under 2019 och möjliggör byggnation av ca 40 småhus. Den norra delen av planområdet ska
utvecklas till en stadsdelspark.
Dp 5615 ska göra det möjligt att bygga ca 80 småhus av
varierande typ. Ett stort park- och naturområde ska utvecklas
söder och öster om bostadsområdet. Området blir en del av
det framtida Ekostråket, som när det är färdigt ska sträcka sig
från Pildammsparken till Bunkeflo strandängar, genom flera
parker och naturområden.

Dp 5638 I området norr om Gottorps allé planeras för ca
450 bostäder med en blandning av olika slags småhus samt
flerfamiljshus, varav ca 50 bostäder i ett äldreboende. En förskola för ca 160 barn, samt parker planeras också i området.
Här finns också goda förutsättningar att etablera handel och
service i området. Hur ett samlande serviceutbud i området
kan komma att se ut och vad det kan innehålla är viktiga frågor i det pågående planarbetet.
Det pågår även ett detaljplanearbete för Gottorps gård,
Dp 5567. Detaljplanen ska möjliggöra att ca 15 småhus kan
byggas väster och norr om den befintliga byggnaden, samtidigt som majoriteten av de befintliga träden bevaras och
övergår till parkmark.

TIDP L AN FÖ R DE TAL JP L AN E R N A

Gottorps Allé etapp 1 och 2 väntar på antagande. Gottorp
norr om allén har granskning i mars, antagande i november
och beräknas vinna laga kraft i januari 2021.

Detaljplanen för utbyggnaden söder om Gottorpsvägen har varit
ute på samråd. Stadsbyggnadskontoret har efter samrådet valt att
omarbeta planen för att inrymma ett kompletterande centrum.
Detaljplanen kommer att gå ut på granskning våren 2020. Bilden
visar det gamla förslaget som nu håller på att omarbetas.

FAK TA Ö STR A B U N KE FLO STR AND

Markyta, totalt
Bebyggd yta idag
Nya bostäder
Förskolor
Nya parker

ca 65 ha
ca 1 ha
50 000 m2 BTA, 500 st
1 st, ca 120 platser
ca 30 ha
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Utökad service
I och med att de många försöken att förbättra servicen i det befintliga centrumläget i
Bunkeflostrand inte lyckats, planeras nu för ett nytt samlande serviceutbud i området
mellan Gottorpsvägen och Gottorps gård. Bunkeflostrand har idag brist på olika slags
handel och service, och i och med planläggningen av Gottorpsområdet möjliggörs etablering av handel och service i ett nytt läge i samhället.

Bunkeflostrand har vuxit mycket under årens lopp och de
detaljplaner som finns med i nuvarande planering kan ge
ytterligare ca 2000 till 3000 invånare. Mot bakgrund av den
stora utbyggnaden som pågår och den brist på service som
idag finns togs en handelsutredning fram 2018. Några av slutsatserna är följande:
• Ett förbättrat utbud av dagligvaror och service är nödvändigt för att utveckla Bunkeflostrand som attraktiv
boendeort.
• Ett stärkt dagligvaruutbud i Bunkeflostrand kan även
fungera som dragkraft för mindre etableringar inom
handel, kafé och restaurang, om de samlokaliseras.
• Handelsutredarna bedömer att det finns förutsättningar
för att etablera ett kompletterande centrum utmed Gottorpsvägen i östra Bunkeflostrand, där en stor del av
utbyggnaden av bostäder planeras.

att etablera sig, som exempelvis livsmedelsbutik, gym, frisör
och blomsterbutik.
Läget har både för och nackdelar jämfört med befintligt
centrum.

Fördelar
•
•
•
•
•
•

Kontakt har tagits med ett flertal olika förvaltningar för att
undersöka vilka som är intresserade av att etablera sig intill
det nya läget. Som planeringen nu ser ut finns det goda förutsättningar för att platsen ska kunna innehålla; bibliotek, fritidsgård, vårdcentral och familjecentral med öppen förskola.
Planen ska även ge utrymme för olika typer av privata aktörer

Översiktsplan för Malmö anger idag bara ett grannskapscentrum i
Bunkeflostrand, men ska kompletteras med ett nytt i samband med
pågående aktualisering av Översiktsplanen.

Närmre områden med flerbostadshus och därmed fler
invånare.
Nära Gottorpsvägen som många färdas längs med till
och från Bunkeflostrand.
Möjlighet att bygga tätare intill centrumläget för att ge
ett bättre underlag för service och handel.
Nya byggnader som anpassas för dagens krav och de
verksamheter som nu vill etablera sig.
Avlastning trafikmässigt av befintligt centrum och skolområde.
Möjlighet finns fortfarande kvar att på sikt utveckla
befintligt centrum.

Nackdelar
•
•

Inte lika centralt placerat och därmed längre till de västra
delarna av Bunkeflostrand.
Inte intill en skola med synergieffekt att handla och
hämta/lämna barn.
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Trafik och mobilitet
Omkring 75 % av resorna från Bunkeflostrand har sin målpunkt inom kommunen.
Detta innebär att reslängderna ofta är korta samt att många av resorna utgörs av
korta vardagsresor. Trots korta avstånd till olika delar av Malmö används bilen i
mycket stor utsträckning.

Den stora andelen korta vardagsresor från Bunkeflostrand
visar på en stor potential för att fler skulle kunna cykla eller
åka kollektivt. Att många idag väljer bilen beror förvisso på
att framkomligheten för bilen generellt är god, så för att
resandet med cykel och kollektivtrafik ska kunna konkurrera
med bilen krävs kraftfulla åtgärder.

Övergripande mål för trafik och mobilitet
Malmö Stads Trafik- och Mobilitetsplan (2016) uttrycker tydliga mål om att mängden biltrafik i Malmö inte ska öka i större
utsträckning, trots en väntad befolkningsökning. Utgångspunkten är att hållbara färdmedel såsom cykel och kollektivtrafik ska främjas och därmed utgöra attraktiva alternativ för
stadens invånare. För Bunkeflostrand beskrivs en utveckling
med sikte på 2040 där andelen bilresor minskar från 62 till 45
procent. Parallellt med denna utveckling förväntas antal resor
med cykel och till fots fördubblas samt andelen resor med
kollektivtrafik öka från 18 till 25 procent.

Översiktsplan för Malmö anger
befintligt och planerat huvudcykelnät.

För att Trafik- och Mobilitetsplanens mål ska kunna realiseras krävs inte bara åtgärder i de befintliga strukturerna. En
viktig del i arbetet handlar också om att ta till vara på de möjligheter som finns i den framtida bebyggelsen. Idag pågår
planarbete för ny bebyggelse i olika delar av Bunkeflo, dels i
de norra delarna söder om Yttre Ringvägen, dels söder om
Gottorpsvägen. I dessa områden planeras framförallt nya
bostäder, och som har skyndat på utredningen om en eventuell pågatågsstation vid Yttre Ringvägen. Planerna tar också
höjd för en samlande serviceetablering söder om Gottorpsvägen. De nya stadsdelarna planeras med hållbar mobilitet i
fokus där fotgängare och cyklister prioriteras när det gäller
framkomlighet och trygghet. Därutöver pågår ett aktivt
arbete med mobilitetsåtgärder för boendes tillgång till bilpool, cykelpool samt leveranstjänster vilket kan vara en väg
till minskat bilberoende.
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Gång och cykel
Grundförutsättningarna för att ta sig fram till fots och med
cykel i Bunkeflostrand är relativt goda. Gångbanor finns längs
de flesta gator och det går generellt att ta sig fram till fots i ett
tämligen finmaskigt nät. Det finns också ett flertal gångstråk
i grönområden. Gångnätet är dock inte alltid sammankopplat
på ett logiskt sätt. Dessutom tvingas fotgängare och cyklister
ofta att samsas på kombinerade gång- och cykelbanor.
Idag finns separata cykelstråk, vilka erbjuder möjligheter
att cykelpendla från Bunkeflostrand till centrala Malmö eller
Hyllie, trots det är det många Bunkeflostrandsbor som tycker
att bra cykelbanor som kopplar vidare saknas. På några
sträckor behöver gång- och cykelbanor separeras för att förstärka tryggheten och säkerheten för samtliga oskyddade
trafikanter. Längs huvudgatorna behöver det även tillskapas
fler säkra passager för fotgängare och cyklister.

Översiktsplan för Malmö anger befintliga och
planerade stomlinjer för kollektivtrafiken.

Cykelvägnätets logik är också bristfällig där cykelbanor
plötsligt upphör och cyklister leds in på lokalgator. Gång- och
cykelvägarna längs Klagshamnsvägen har stora brister, både
genom Bunkeflostrand och vidare till Klagshamn. En ny
cykelbana på ena sida av gatan utmed Naffentorpsvägen
skulle främja cykelpendling mellan Bunkeflostrand och Svågertorp. En bro över Yttre Ringvägen skulle främja cykelpendling till centrala Malmö från de norra delarna av Bunkeflostrand.

Kollektivtrafik
Att resa med kollektivtrafik från Bunkeflostrand är idag inte
tillräckligt attraktivt för många. Sett till tidsvinst konkurrerar
inte kollektivtrafiken med bilen. Stadsbussarna har långa restider eftersom de färdas i blandtrafik och saknar separata
busskörfält. Befintliga linjer har också många stopp på vägen
in till centrala Malmö vilket förlänger restiden ytterligare.
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Idag finns bussförbindelser som möjliggör för pendling
både norrut och österut från Bunkeflostrand. Linje 4 används
främst för att ta sig till Limhamn och mot Gustav Adolfs Torg.
Linje 6 har snabbt vuxit till att bli den viktigaste busslinjen i
Bunkeflostrand. Med den tar man sig till Hyllie, centrala
Malmö (ofta i kombination med Citytunneln) samt för att nå
den regionala tåg- och busstrafiken. Eftersom regional kollektivtrafik saknas i Bunkeflostrand, är förbättringar av linje 6 av
stor betydelse, t ex med separata busskörfält på Gottorpsvägen öster om Yttre Ringvägen.
Möjlighet till reservat kommer behöva undersökas för en
eventuell pågatågsstation vid Gottorp eller närmare Lernacken, liksom av- och påfart till Yttre Ringvägen.

Biltrafik och huvudgator
Situationen för biltrafiken är tidvis ansträngd med stora trafikmängder på Gottorpvägen och Klagshamnsvägen. I förlängningen genereras stora trafikmängder på Limhamnsvä-

Översiktsplan för Malmö anger befintliga
och planerade huvudgator.

gen, Annetorpsvägen och Lorensborgsgatan. Sammantaget
är framkomligheten för bil i Bunkeflostrand ändå god jämfört
med centrala Malmö. Dessutom finns ledig kapacitet om biltrafiken sprids ut mer över dygnet.
Förutsättningarna för bilens framkomlighet utmanas i
samband med att Malmö växer och blir tätare. De största
ökningarna väntas vid de större utbyggnadsområdena och
på genomfartstrafiken på Yttre Ringvägen. Större satsningar
på att förbättra kapaciteten för biltrafiken skulle dock innebära att det blir svårare att uppnå målen i Trafik- och Mobilitetsplanen.
Åtgärder och andra förändringar i bilvägnätet bör framförallt göras i samband med nybyggnation. Gottorpsvägen
kommer eventuellt att byggas om i samband med serviceutvecklingen.
Ytterligare trafikförbättringar förväntas när de nya vägkopplingarna, som beskrivs i den gällande översiktsplanen,
leder trafiken till Klagshamn förbi Bunkeflostrand.
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Natur, rekreation och vatten
Närheten till natur och hav lyfts fram som en av de viktigaste kvaliteterna med Bunkeflostrand av de boende. Bunkeflo strandängar är ett kommunalt naturreservat, vilket säkrar både naturvärdena och områdets rekreativa funktion. Havsnivåhöjningar
kan på sikt bli ett hot som måste hanteras.
Bunkeflo strandängar
Bunkeflo strandängar är ett kommunalt naturreservat i
Malmö. Det dryga 180 hektar stora området ligger söder om
Öresundsbron och består av många olika fastigheter, både
privata, statliga och kommunala. Syftet med reservatet är
bland annat att bevara och utveckla såväl strandbetesmarkerna och de grunda havsområdena, som värdena för friluftslivet.
Bunkeflo strandängar har höga kultur-och naturvärden.
Strandängarna har ända sedan bronsåldern nyttjats av människan som betesmark. Den över tusenåriga betesdriften har
tillsammans med översvämningar av saltvatten gett upphov
till en särpräglad och tålig flora, med över 300 växtarter.
Några av dessa är glasört och skörbjuggsört samt den mer
sällsynta danska irisen.

Utsnitt ur Översiktsplan för
Malmö. De mörkgröna omådena
anger ny park och natur. Gottorpsparken är ett stort tätortsnära natur- och rekreationsområde, som ska anläggas öster
om Bunkeflostrand. Gottorpsparken ska utformas till en del av det
ekostråk som förbinder staden
med kusten och möjliggöra för
rekreation både för kringboende
och övriga malmöbor.
Den heldragna blå linjen anger 3
m över havsnivån. På lång sikt
kan det bli nödvändigt med en
skyddsbarriär för att skydda
bebyggelsen som ligger lägre.

Djurlivet på strandängarna rymmer runt 450 arter av fåglar, groddjur, fjärilar och insekter. Ett exempel är den sällsynta
fjärilen vitt stråfly. Den sandiga havsbottnen vid strandängarna är mycket långgrund. På sandbottnen finns ålgräsängar
som fungerar som skydd, lekplats och uppväxtplats för flera
olika arter, däribland tångsnälla och sill.
Eftersom Bunkeflo strandängar är ett naturreservat gäller
särskilda föreskrifter för området. Bland annat får man inte
uppföra nya byggnader eller ha okopplad hund.

Limhamns skjutbana
Limhamns skjutbana är beläget mellan Öresundsbrons betalstation och Bunkeflostrand och består främst av frisk till fuktig ängsmark som är omgärdad av vallar. Sedan början av
1900-talet har det använts som skjutbana, men tidigare gick
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strandlinjen ungefär där skjutvallarna idag är belägna. Sannolikt har ängarna hävdats under en mycket lång tid och tack
vare skytteklubbens skötsel genom slåtter har de biologiska
värdena bevarats. Limhamns skjutbana är utpekad som ett
klass 1-område, högsta naturvärde, i Malmös naturvårdsplan.
Limhamns skjutbana har en rik och värdefull flora. Typiska
ängsväxter som växer här är liten blåklocka, bockrot, humleblomster, samt de rödlistade växterna lundviva och backsippa. Den södra skjutbanan har ett mycket värdefullt bestånd
av den rödlistade och hotade växten ängsskära. Här hittar
man även den sällsynta luddstarren. Ett flertal rödlistade
insekter har observerats i området, däribland vitt stråfly,
bredbrämad bastardsvärmare och klöversidenbi.
För att bevara och gynna skjutbanans rika biologiska
mångfald är det av stor vikt att slåtter av ängarna fortsätter.
På så vis kan igenväxning av mer konkurrensstarka växter
undvikas. Delar av Limhamns skjutbana har så höga naturvärden att exploatering inte bör ske. Vid eventuell planläggning
av området måste noggranna inventeringar av naturvärden
göras tidigt. Värdena, såväl natur- som rekreationsvärdena,
gynnas stort av att bebyggelse undviks. Om ett undvikande
inte kan ske behöver skadan på naturvärdena minimeras och
i sista hand kompenseras.

Det finns en gällande detaljplan som syftar till att göra
det möjligt att utveckla Lernacken dels som naturområde
med tillgänglighet för allmänheten dels som plats för hotell,
spa- och konferensverksamhet.

Gottorpsparken - en ny park
Gottorpsparken är ett stort tätortsnära natur- och rekreationsområde, som enligt Översiktsplan för Malmö ska anläggas öster om Bunkeflostrand. Gottorpsparken ska utformas
till en del av det ekostråk som förbinder staden med kusten
och möjliggöra för rekreation både för kringboende och
övriga malmöbor.
Det är viktigt att Gottorpsparken utformas så att det skapas varierande och förskjutna rum så att stora delar av bebyggelsen ges möjlighet att ligga i anslutning till parken. Ny
bebyggelse ska samspela med natur- och rekreationsområdet, exempelvis genom att byggnaders entréer vänds mot
grönområdet.
Gottorps allé är ett viktigt landskapselement som ska
bevaras i sitt sammanhang. Borttagna delar av allén ska återskapas.

Lernacken - en plats med stor potential
Lernacken har stora kvalitéer som rekreativt naturområde för
bl a de boende i Bunkeflostrand. Det finns en gällande detaljplan som syftar till att göra det möjligt att utveckla Lernacken
dels som naturområde med tillgänglighet för allmänheten
dels som plats för hotell, spa- och konferensverksamhet.
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I en fortsatt utveckling av området är det av vikt att se Lernacken som del av det publika kuststråket, såväl som en
koppling till det naturreservatet i söder. Detta för att tillgängliggöra och aktivera platsen för fler Malmöbor under årets alla
dagar.
Med väl avvägda tillägg och rätt funktioner skulle man
kunna utvidga och koppla samman Sibbarpsfältet med Lernacken och vidare till Bunkeflo strandängar. Genom denna
koppling kan ett kustnära attraktionsmål i staden med aktiviteter för flera skapas, samtidigt som det bibehåller en stark
närhet till naturen och de gröna värdena.

Strandängarna har ända sedan bronsåldern nyttjats av människan
som betesmark. Den över tusenåriga betesdriften har tillsammans
med översvämningar av saltvatten gett upphov till en särpräglad och
tålig flora, med över 300 växtarter.

Havsnivåhöjningar och kustskydd
En effekt av den pågående globala uppvärmningen är att
havsnivån stiger. Översvämningar kan komma att drabba
stora delar av Malmö och stora värden riskerar att gå förlorade i form av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. Samhällsviktiga funktioner riskerar att slås ut för kortare eller
längre tid.
Lägsta nivå för ny bebyggelse ska vara +3.0 meter över
havet, såvida inte andra åtgärder vidtagits som skydd mot
översvämning eller högt grundvatten.
För att kunna skydda befintlig bebyggelse i Malmö utreder kommunen långsiktiga lösningar för de olika kuststräckorna. I Bunkeflostrand kan det bli tal om någon form av
skyddsvall i anslutning till strandängarna.

Malmö Stadsbyggnadskontor dec 2019

