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SUMMERING – STADENS NYA PROFILOMRÅDE
Investering för hela Malmö
Att utveckla Stadionområdet i enlighet med planprogrammets vision är en investering som tillför viktiga samhällsfunktioner och stärker de sociala värdena för hela Malmö.
Satsningen på Stadion som ett profilområde bidrar till utvecklingen av Malmö som en hälsosam och robust stad. Det
stärker stadens attraktivitet och malmöbornas livskvalitet
både på kort och lång sikt.
Arbetet med tilläggsuppdraget visar att Stadionområdet som
idrotts-, evenemangs-, och hälsoområde inte i något scenario
kan finansieras av försäljning av mark för bostäder och kontor. I scenario A kan den allmänna platsmarken finansieras av
utbyggnaden.

Idrottsstad i framkant
På kort sikt bidrar stadsdelen med ytor för rekreation, utbildning, upplevelser och nya möten. Evenemangen, forskningsnavet och den utbyggda servicen skapar arbetstillfällen för
malmöbor med olika bakgrund och utbildningsnivå. Stadion-
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området blir en del av såväl ett kunskapsstråk som ett upplevelse- och rekreationsstråk vilka knyter ihop tidigare uppdelade stadsdelar. Blandningen av funktioner och aktiviteter
tillsammans med nya rörelser längs stråken gör Stadionområdet tillgängligt för alla.
På längre sikt kommer områdets profil att locka elitidrotts
klubbar, evenemangsföretag samt närings- och föreningsliv inom idrott- och hälsa till staden. Navet skapar synergier
mellan verksamheterna på området och bidrar tillsammans
med forskningen till innovationer som kan exporteras till
övriga Sverige och världen. Entreprenörskapet attraherar investeringar, stadens näringsliv stärks och nya arbetstillfällen
skapas. Områdets starka profil som regional idrotts- evenemangs- och hälsonod skapar stolthet hos malmöborna. Profilen inspirerar såväl till motion som rekreation och nya möten
vilket stärker folkhälsan och stadens sociala kitt.

Aktivitetstorget i scenario A med pågående evenemang och spontanidrott. Simarenan till vänster, nya
friidrottsarenan i fonden och multihallen till höger.
Bild: Tengbom.

Utveckling enligt scenario Pp

Idrotts- och evenemangsfunktionerna prioriteras och området ges möjlighet att utvecklas efterhand
som nya behov uppstår. Friidrottsarenan flyttas för att uppnå ett effektivt markutnyttjande. Alternativet
har högst investeringskostnad.

Utveckling enligt scenario A

Idrotts- och evenemangsfunktionerna prioriteras. Friidrottsarenan flyttas för att uppnå ett mer effektivt markutnyttjande. Kontor tillförs i norr för att stärka navet för idrott, evenemang och hälsa. Fler
konceptbostäder bidrar till att stärka områdets profil. Alternativet har lägre investeringskostnad än
planprogrammet men högre än Scenario B.

Utveckling enligt scenario B

Kontor tillförs i norr för att stärka navet för idrott, evenemang och hälsa samt inne i området för att ge
plats för fritidsförvaltningens kontor. Malmö Stadion ligger kvar i befintligt läge och delar av anläggningen bevaras vilket medför lägre kostnader för friidrottsarenan. Alternativet har lägst investeringskostnad.

Slutsatser kring områdets framtida inriktning

Utredningen av tilläggsuppdraget med omfattande tester landar i slutsatsen att det ger bättre stadsbyggnadskvaliteter att utveckla Stadionområdet i enlighet med scenario Pp och scenario A medan
scenario B har en något lägre investeringskostnad.
Det mest fördelaktiga för att stärka områdets profil inom idrott, evenemang och hälsa är att utveckla
området i enlighet med scenario A.
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KF – 23 maj 2019
Planprogram Stadionområdet
”Kommunfullmäk�ge godkänner planprogram för Stadionområdet.”

KS
”... utarbeta e�
förslag på samlad
återrapportering och
strategiska beslut i
enlighet med modellen för investeringsstyrning”

SBN
”... utreda förusättningarna för byggandet av en friidrottsarena och
planera för ytterligare bostadsbyggande
inom planområdet
samt dess närhet.”

FRN
”... utreda det övergripande behovet av
simanläggningar i
Malmö stad u�från
perspek�ven simundervisning, föreningslivets utveckling och
arrangemang.”

KF – jan 2020
Budget 2020

KS
”Kommunstyrelsen, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden,
tekniska nämnden och fri�dsnämnden, ges i uppdrag a� samordna
utbyggnaden av Stadionområdet.”
”Detaljplaneringen och utvecklingen av området ska nu prioriteras
av berörda förvaltningar.”

SBN – tilläggsyrkanden, 13 feb 2020
”... komple�era området med fler funktioner än bostäder ex kontor,
verksamheter och forskning.”
”... studera förutsä�ningarna för effektivt markutnyttjande genom
flera olika funktioner i �llkommande bebyggelse samt pröva högre
bebyggelse.”

De senaste besluten av kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden vad gäller Stadionområdet.

TILLÄGGSUPPDRAG EFTER PLANPROGRAM
Beslut planprogram och tilläggsuppdrag i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkände planprogrammet för
Stadionområdet (Pp 6048) i maj 2019 och gav samtidigt tre
nya uppdrag varav ett till stadsbyggnadsnämnden. Uppdraget
innebär att, utifrån inriktningarna i planprogrammet, utreda
förutsättningarna för byggandet av en friidrottsarena och planera för ytterligare bostadsbyggande inom planområdet och i
dess närhet.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019:
• Kommunfullmäktige godkänner planprogram för
Stadionområdet (Pp 6048).
• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att,
i samråd med berörda nämnder, utarbeta ett förslag på
plan för samlad återrapportering och strategiska beslut
gällande inriktningen av planprogrammet för Stadionområdet (Pp 6048) i enlighet med Modellen för investeringsstyrning i Malmö stad.
• Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utifrån inriktningarna i förslaget till planprogram
för Stadionområdet (Pp 6048) gällande idrotts- och fritidsverksamheter och ett sammanhållet Ekostråk genom
Stadionparken, utreda förutsättningarna för byggandet
av en friidrottsarena och planera för ytterligare bostadsbyggande inom planområdet och i dess närhet.
• Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att
utreda det övergripande behovet av simanläggningar i
Malmö stad utifrån perspektiven simundervisning, föreningslivets utveckling och arrangemang.
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Beslut om tilläggsuppdrag i
stadsbyggnadsnämnden
SBN beslutade den 13 feb 2020:
• Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att utifrån inriktningarna i förslaget till planprogram för Stadionområdet (Pp 6048) gällande idrottsoch fritidsverksamheter och ett sammanhållet Ekostråk
genom Stadionparken, utreda förutsättningarna för
byggandet av en friidrottsarena och planera för ytterligare bostadsbyggande inom planområdet och i dess närhet.
Tilläggsyrkanden:
• Att inom ramen för det beslutade planprogrammet studera förutsättningarna att komplettera området med
fler funktioner än bostäder ex kontor, verksamheter och
forskning. Med ambition att stärka profilen idrott, evenemang och hälsa.
• Att studera förutsättningarna för effektivt markutnyttjande genom flera olika funktioner i tillkommande bebyggelse samt pröva högre bebyggelse.

Budgetuppdrag från kommunfullmäktige
I Malmö stads budget 2020 ges ett uppdrag till kommunstyrelsen att samordna utbyggnaden av Stadionområdet.
”Kommunstyrelsen, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden, ges i uppdrag att
samordna utbyggnaden av Stadionområdet.” I löptexten för
budgeten anges även att utvecklingen av området är priorite-

Planområdet sträcker sig från John Ericssons
väg i norr till Ärtholmen i söder.

rad. ”Ett planprogram har antagits för Stadionområdet. Detaljplaneringen och utvecklingen av området ska nu prioriteras av berörda förvaltningar.” Det uppdraget ryms inte inom
tilläggsuppdraget. Ett genomförande av tilläggsuppdraget
och planprogrammet bidrar till att genomföra budgetuppdraget.

Kommunstyrelsens beställning av
planprogram från 2015
I en utredning från 2014 ”Det framtida Stadionområdet”
presenterades en vision för området med två olika scenarier,
ett där Malmö Stadion bevaras och ett där Malmö Stadion
rivs. Med utgångspunkt från denna utredning gav kommunstyrelsen i april 2015 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
utarbeta ett planprogram för Stadionområdet med följande
förutsättningar:
•
•

•
•

Översiktsplanens inriktning för markanvändning gäller.
Området ska fortsätta utvecklas enligt en vision om ”ett
stadsintegrerat och grönt idrottsområde” inom regionen. Som utgångspunkt för visionen ligger utredningen
”Stadionområdet – verksamhets- och funktionsbehov ur
ett idrottsperspektiv” som är antagen av fritidsnämnden.
Visionen innebär flera nya och utvecklade funktioner för
bl a idrott, skola och bostäder inom området.
Den nya strukturen för området ska baseras på att stadionbyggnaden i framtiden rivs.
Föreslagen utbyggnad ska anpassas till stadionbyggnadens och Aq-va-kul:s tekniska livslängd och medge
etappvis utbyggnad av nya idrottsbyggnader och ny simarena.

•
•
•
•

Den nya simarenan ska placeras på Stadionområdet.
Lämplig lokalisering och exploateringsgrad för bostäder
ska utredas.
Planprocessen ska genomföras i god kontakt med berörda delar av föreningslivet.
Kommunstyrelsen ska genom regelbundna avrapporteringar ges möjlighet att följa det pågående planarbetet.

Övergripande beslutsprocess för Stadionområdet
Etapp 1 – Stadionbyggnaden
2014 jan

KS – Uppdrag förstudie – bevara eller riva stadionbyggnaden

2015 feb KS – Kompletterande uppdrag – belysa bostäder
2015 apr KS – Uppdrag planprogram – beslut: SBN göra planprogram
Etapp 2 – Planprogram
2015 dec SBN – Uppdragsbeskrivning planprogram – (anmälan 2014)
2017 dec SBN – Beslut godkänna planprogram
2018 maj KF – Återremiss planprogram – ekonomiska konsekvenser
2018 okt SBN – Godkänna återremiss – ekonomiska konsekvenser
2019 maj KF – Beslut godkänna planprogram och fortsatta utredningar
av KS, SBN, FN
2020 jan

KF – Samordna utbyggnaden, KS i samverkan med SBN, TN, FRN
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Kontorskvarter vid entrétorget och det centrala rörelsestråket genom området. Bild: Tengbom.

NAV FÖR IDROTT, EVENEMANG OCH HÄLSA
Planprogrammets vision
Visionen i planprogrammet för Stadionområdet är ”en öppen
och grön stadsdel för idrott och utbildning mitt i Malmö”.
Stadionmrådet erbjuder med sitt innehåll och centrala läge i
staden en unik möjlighet att utvecklas som Malmös främsta
område för idrott, utbildning, evenemang och hälsa. I planförslaget tillförs nya funktioner för idrott och utbildning samtidigt som de gröna kvaliteterna och sambanden utvecklas
och stärks. Området görs också mer tillgängligt för malmöborna med trygga rörelsestråk och nya mötesplatser.

Malmös nya profilområde
Stadionområdet är en unik resurs. Som ett av norra Europas största stadsidrottsområden har det potential att bli en av
Sveriges mest attraktiva elitidrottsmiljöer. Samarbetet mellan
föreningsliv, näringsliv, akademi och offentlighet utvecklar
området och profilerar Malmö som en idrottsstad i framkant.
Stadionområdet är en viktig pusselbit i stadens fortsatta utveckling som bidrar till såväl integration som näringslivets
utveckling och därigenom även fler arbetstillfällen.
I anslutning till områdets norra entré ligger det nya navet för
forskning inom idrott och hälsa. Här samlas verksamheter
som tillsammans bidrar till innovation, tillväxt och kunskapsutveckling på temat idrott, evenemang och hälsa. Navet stärker Stadionområdets profil.
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I stadsdelen utbildar sig elever från hela Sverige inom idrott
och hälsa under mottot ”från idrottsklass till världsklass”.
Mottot inspirerar även alla de barn och ungdomar som kommer från Malmös olika delar för att träna på området under
kvällar och helger. Nya möten och relationer uppstår och
stärker Malmös sociala kitt.
Eftersom området öppnas upp och de gröna kvaliteterna
stärks skapas nya platser för rekreation, motion och möten
mellan malmöbor. De gröna värdena förstärks i Västra 
Stadionparken och ökar områdets attraktivitet som
rekreationsområde. De nya och blandade funktionerna gör
området mer levande och tryggt under alla tider på dygnet.

Elitidrott på nationell, regional och lokal nivå
Med nya högkvalitativa idrottsfunktioner blir Stadionområdet en attraktiv miljö för idrottsföreningar och elitidrottare.
Den nya sporthallen inom området är fullt handikappanpassad och gör idrotten tillgänglig för fler. Den nya simarenan är unik i Sverige och lockar olika typer av simsportsarrangemang till området. De attraktiva arenorna och hallarna
tillsammans med de många torg- och samlingsplatserna gör
stadsdelen till ett regionalt eftertraktat evenemangsområde.
Här möter malmöborna idrottsintresserade inte bara från
Skåne utan från hela södra Sverige och Danmark. De många
evenemangen ger underlag för en väl utvecklad service på
området.
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Stadionområdet ingår i det upplevelse- och rekreationsstråk
som sträcker sig från Operan till Kroksbäcksparken samt i det
övergripande Ekostråket. I omgivande områden och utmed
kollektivtrafikstråken planeras förtätning med nya bostäder,
bl a i Lorensborg, Borgmästaregården och Medeon.

KROKSBÄCKSPARKEN

Bostadsbebyggelse
Ekostråket

Viktiga stråk i staden
Stadionmrådet är del av det övergripande Ekostråket som
sträker sig mellan norra och västra Malmö. Området ligger också i skärningspunkten mellan två andra av stadens
stråk. Det första är ett upplevelse- och rekreationsstråk som
sträcker sig från Operan i norr via Pildammsparken och Stadionområdet söderut mot Kroksbäcksparken. Det andra är
Malmö Universitets kunskapsstråk som startar vid Universitetsholmen och fortsätter genom centrala staden via Triangeln till sjukhusområdet med utstickare till Stadionområdet
och Medeon.

Boende som bidrar till områdets profil
På området finns olika konceptboenden kopplade till idrott
och hälsa. I studentbostäder som byggs längs multihallens fasader bor studenter på Malmö Universitet och långväga elever på Malmö idrottsgymnasium. Arenahotellet och Idrottspensionatet tar emot besökarna till de många evenemangen
och även mindre sportintresserade väljer hotellen p g a deras
närhet till centrala Malmö och en framtida metro.

Kvaliteter för hela Malmö

Tillsammans med malmöborna, föreningsliv, forskning och
näringsliv utvecklas området till ett av Malmös mest innovativa miljöer. När området får fler funktioner och knyts ihop
med de omgivande stadsdelarna skapas nya flöden och möten mellan tidigare separerade människor och miljöer. Det
nya Stadionområdet är tillgängligt för alla malmöbor oavsett
bakgrund, ålder och funktionsvariation. Här vill man träna,
utveckla, arbeta, uppleva och koppla av.

Profilområde för idrott, evenemang och hälsa
Förutom idrottsfunktioner kan bl a följande ingå:
Malmö idrottsakademi – Kompetenscentrum för elitidrott med
idrottspsykologer, fysioterapeuter, nutritionister och karriärvägledare.
Malmö idrottsakademi ägs av Malmö stad, Malmö Universitet samt
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Skåne.
Testverksamhet – Fysik, balans, koordination, syreupptagningsförmåga
m m utvecklas ihop med elitidrotten på området. Testlabb för Sveriges
Olympiska kommitté.
Kulan – Idrottskadecentrum.
Sjukvårdsfunktioner – Vårdcentral, MR-röntgen, tandläkare m m kopplade till rehabilitering och idrottsskador.
Kontor – Idrottsrelaterade verksamheter som idrottsförbund, studieförbund och Malmö stads fritidsförvaltning.
Navet kan utvecklas tillsammans med Malmö Universitet (forskning),
Skånes Universitetssjukhus (koppling till sjukvården idrottsskador) samt
Riksidrottsförbundet och Svenska Olympiska Kommittén.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ARBETSMETOD
Illustrationerna visar de fasta förutsättningar som styr vilken yta som är möjlig att bebygga. Det är planeringsriktlinjer
för Malmö stad samt befintliga och tillkommande funktioner som park, skola och idrottsfunktioner, .

Byggnader för idrott och handel försvinner på sikt, enligt tidigare beslut (stadionanläggningen) och planprogram för Stadionområdet (isträningshallen, Kulan och handelsetableringen i söder).

EKO

Privata fastigheter som omger Stadionområdet.

STRÅ

EKO

STRÅ

KET

KET

Ekostråket som kopplar ihop parker och grönområden i staden genom Stadionområdet.
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Översiktsplan för Malmö anger att Stadionområdet är och
fortsätter att vara ett ”Särskilt idrottsområde”.

Två skolor och en förskola ingår i Stadionområdet (Annebergsskolan, Malmö Idrottsgrundskola och Stadionparkens förskola).

En ny parkyta vid Västra Stadionparken ersätter den del av
Östra Stadionparken som Malmö Idrottsgrundskola använder i
samnyttjande (planprogram för Stadionområdet).

METRO

Idrottsfunktioner enligt det funktionsprogram som ligger till
grund för planprogram för Stadionområdet.

Kvarvarande ytor när hänsyn tagits till alla fasta förutsättningar, och planerat läge för en metrostation.
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Detaljplanen för Malmö idrottsgrundskola medger del av skolgård väster om sporthallen. De delarna av skolgården kan komma att flytta söder om hallen när framtida etapper byggs ut.
Skala:1:1000 (A2)

ORIENTERINGSKARTA

HANDLINGAR
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning

Skolgård Malmö idrottsgrundskola
Illustrationskarta
Planprogram

Under planprogrammets process startade detaljplanearbetet
för Malmö idrottsgrundskola, MIGr, på den centrala parkeringsytan vid Eric Perssons väg. För att kraven på skolgård
skulle kunna mötas föreslogs samnyttjande i en del av Östra
Stadionparken.
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse
Utlåtande

Detaljplanen för skola och sporthall antogs 2017. I detaljplanen fastställs en utbredning av skolgården västerut, som omfattar delar av den samling av plataner som finns inom
Stadionområdet. Träden fick en bevarandebestämmelse.
Detaljplanens bestämmelser beträffande skolgårdens utbredning och bevarande av träd är inte förenliga med planprogrammets struktur, där områdets simarena placerats omedelbart väster om Eric Perssons väg. Detta uppmärksammades
under detaljplanens samrådsskede. Stadsbyggnadskontoret
gjorde ställningstagandet att bestämmelserna för träden gäller
så länge detaljplanen gäller. Inför genomförandet av planprogrammets struktur i en tredje etapp (beräknad till ca 2029)
kommer en eller flera nya detaljplaner att tas fram som ersätter detaljplanen. När Kulan (rehabanläggning) rivs kan skolgårdens ytor omfördelas och istället sträcka sig söderut.

Detaljplan för del av fastigheten

9:173
Tester som arbetsmetodInnerstaden
i Innerstaden i Malmö

För att genomföra tilläggsuppdraget har projektgruppen arbetat i en undersökande process med skisser och utredningar.
I tester har prövats faktorer som markanvändning, byggnaders utbredning och höjder samt beräkningar av exploatering
och kostnader. En stor mängd idéer har prövats och konse- Dp 5525
kvensbedömts för att sedan lämnas eller tas vidare och till
slut utmynna i två scenarier.
Anna Sohlberg
Enhetschef

Katarina Jeraeus
Planhandläggare

Omdisponerade idrottsfunktioner
I planprogrammet föreslås en multihall med konceptboende och kontor längs fasaderna och kontor inne i byggnaden.
För att öka den byggbara ytan och minska kostnaderna för
idrottsfunktionerna minskades multihallen genom att kontoren ligger längs fasaderna och inte inne i byggnaden, som en
ytterligare förutsättning för testerna.
Antalet läktarplatser i simarenan anpassades till nya behov
och minskades från 3 500 till 2000 platser. Träningsbassänger flyttades till den ena sidan och därmed kunde simarenan
göras smalare.
Dessa omdisponeringar skapade möjlighet för två huvudinriktningar som utgångspunkt för testerna. Inriktningarna
gjorde det möjligt att testa två olika lägen för friidrottsarenan.
Friidrottsarenan
Test 1 – friidrottsarenan
I det första steget prövades läge för friidrottsarenan. De lägen som studerades var friidrottsarena på stadionanläggningens plats respektive i väster enligt planprogrammets förslag.
Slutsatsen av detta test var att det var lämpligt att fortsätta
pröva båda lägena i de två huvudinriktningarna för det fortsatta arbetet.
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Friidrottsarenan i nord-sydlig riktning (övre bilden) och i Malmö Stadions läge (nedre bilden).

Bostadsbebyggelse i form av punkthus (övre
bilden) eller i u-formade kvarter (nedre bilden).

Bebyggelse och markanvändning
Test 2 – störningar
I steg två prövades bostäder med olika placering i området.
Bostäder vid John Ericssons väg, utmed Östra Stadionparkens kant samt centralt i området studerades. Utredningar av
störningar vid evenemang visade att både ljud och ljus skulle
påverka boendekvaliteten mycket negativt.
Slutsatsen var att det är svårt att skapa goda, trygga boendemiljöer med tysta sidor och bra utemiljö i Stadionområdet.
Test 3 – bostäder
I det tredje steget prövades bostäder i olika byggnadstyper
för att studera möjligheten att skapa goda boendemiljöer.
Punkthus, lamellhus och u-formade kvarter längs Östra Stadionparken studerades.
Slutsatsen från steg tre var att konventionella bostäder inte i
någon form är lämpliga på området.
Test 4 – konceptbostäder
I det fjärde steget testades konceptbostäder i anslutning till
idrottsfunktionerna, eftersom krav på utemiljö och tyst sida
inte ställs på korttidsboende. Utredningar visade att bullernivåer, både från evenemang och från trafik, var under riktvärdena både längs John Ericssons väg och inne i området.
Slutsatsen från steg fyra var att konceptboende innebär
en möjlighet att fylla behovet av bostäder i nära anslutning till idrottsfunktionerna och att skapa en miljö med fler
människor under en större tid av dygnet.
Test 5 – påbyggnad hallar
I det femte steget prövades kontor och bostäder ovanpå
idrottshallar. Testerna visade att kostnaderna blir höga för
kraftigare konstruktioner och störningsskyddande åtgärder
och att hallarna blir sämre när pelarstruktur kan behövas.

En hög kontorsbyggnad på 48 meter (12 vån kontor, övre
bilden) eller 80 meter (20 vån kontor, nedre bilden).

Slutsatsen var att det inte är lämpligt att bygga bostäder eller
kontor ovanpå idrottshallarna.
Test 6 – kontor
I det sjätte steget prövades kontor i olika placeringar på området. De placeringar som prövades var vid John Ericssons
väg, längs Östra Stadionparken och vid Stadiontorget.
Slutsatsen från steg sex var att kontor kan stärka navet för
idrott, evenemang och hälsa, öka blandningen av funktioner i
området och skapa rumslighet vid entrétorget. Kontor fungerar på samtliga studerade platser.
Test 7 – aktivitetstorg
I det sjunde steget prövades möjligheten till en yta för spontanidrott utomhus i området.
Slutsatsen var att ett aktivitetstorg mellan multihallen och
simarenan gör området mer tillgängligt och är en resurs vid
evenemang. Om Malmö Stadion inte rivs finns inte plats för
ett aktivitetstorg, men en aktivitetsyta ovanpå multihallen kan
vara ett alternativ.
Markutnyttjande och exploateringsgrad
Test 8 – höjder
I steg åtta studerades olika höjder på kontorsbebyggelsen, 50
m respektive 70-80 m. Olika antal höga byggnader studerades också.
Slutsatsen var att en signaturbyggnad kan stärka områdets
profil och ge en tydlig entré till området. En byggnadshöjd
på runt 50 m bidrar med en bättre miljö än med en högre
byggnad. När flera höga byggnader tillförs upplevs området
som mycket storskaligt och ogästvänligt.
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H

P

P

Identitet

Människan

Utveckla Malmös främsta
Området görs mer tillgängområde för idrott, utbildning, ligt för malmöborna.
evenemang och hälsa.

Grönt

Rörelse

Bebyggelse

Utveckla och stärka områdets gröna kvaliteter och
samband.

Skapa sammanhängande
P
och trygga rörelsemönster.

Tillföra ny bebyggelse som
ger förutsättningar för ett
rikt stadsliv.

H

Prioriteringar för Stadionområdet från planprogrammet.

TRE MÖJLIGA SCENARIER
Efter den prövande processen har planprogrammets exempel på strukturplan utvecklats i två scenarier. Scenario
A bygger vidare på planprogrammet och kompletteras framförallt med fristående kontorsbebyggelse. Scenario
B tar fasta på att en ny friidrottsarena byggs på stadionanläggningens nuvarande plats och en omfördelning av
ytorna sker för att pröva om det är möjligt att minska kostnaderna och öka utbyggnaden i området.

Scenario Pp
Planprogrammets (Pp) strukturplan är principiell och det exempel som visas i planprogrammet redovisar en möjlig slutbild där Malmö Stadion rivs och full utbyggnad sker enligt
funktionsprogrammet, framtaget 2013 och beslutat av fritidsnämnden. Andra planbilder med utgångspunkt från samma
värden är möjliga enligt planprogrammet. En ny friidrottsarena och hallar för simträning, isträning, gymnastik, fotbollsträning m m får ta plats i strukturen. Multihallen kompletteras med kontor och konceptbostäder längs fasaderna. Även
uteytorna planeras för aktiv användning.
Bebyggelse och markanvändning
Längs multihallens och simarenans fasader finns konceptboende. Denna typ av korttidsboende kopplat till områdets
verksamhet finns även i en fristående byggnad i området.
Mot Eric Perssons väg kläs multihallen med kontor. Där
finns även alla entréfunktioner kopplade till hallens idrottsverksamheter samlade.
Scenariot innehåller ett entrétorg i anslutning till John
Ericssons väg. En yta för urban uteidrott och evenemang
finns centralt i området. En ny parkyta väster om multihallen ersätter den del av Östra Stadionparken som ger plats till
Malmö idrottsgrundskola, MIGr.
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Markutnyttjande
Längs multihallens och simarenans fasader finns konceptboende. Detta sätt att bygga bostäder innebär ett effektivt markutnyttjande och möjlighet till stort antal bostäder samtidigt
som fasaderna blir levande. Bostäderna är i dessa fall ensidiga. Den fristående byggnaden för konceptboende, exempelvis hotell eller vandrarhem, är sju våningar hög.

Scenario Pp

Total BTA 		
Exploateringstal 		
Idrott 		
Bostäder (norra delen) 		
Bostäder (södra delen)		
Kontor 		
Torg 		
Park		

124 200 kvm
1,97
48 200 kvm BTA
19 500 kvm BTA
44 100 kvm BTA
12 400 kvm BTA
7 000 kvm
4 600 kvm
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Möjliga framtida funktioner
t ex p-hus
Konceptboende
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Aktivitetstorg, urbana
idrotter
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Ny park
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Scenario Pp innehåller en ny friidrottsarena. Konceptboende och kontor klär några av fasaderna på
multihallen och simarenan.

A

LT

Lek och träning

I
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I scenario A är multihallen klädd med konceptboende och ligger tillsammans med ett kontorskvarter mot John Ericssons väg. Simarenan ligger
centralt vid ett aktivitetstorg och intill simarenan ligger friidrottsarenan i nord-sydlig riktning. Västra Stadionparken utökas i norr med grön miljö
för rekreation och dagvattenhantering. Bild: Tengbom.

Scenario A
I scenario A är två av multihallens fasader klädda med konceptbostäder. Mot John Ericssons väg innehåller byggnaden
även lokaler i bottenvåningen. Mellan multihallen, friidrottsarenan och simarenan ligger ett aktivitetstorg för spontanidrott. Scenario A har flera kvaliteter som kan kopplas till
sociala värden. Stadsbyggnadskvaliteterna ökar när fler funktioner samsas i byggnader med öppna fasader och området
kan användas under större del av dygnet. Sammantaget bidrar
scenariot till en stärkt idrotts-, evenemangs- och hälsoidentitet samtidigt som området tydligare blir en angelägenhet för
fler malmöbor.
Möjligheter och utmaningar
Friidrottsarena
+ När Malmö Stadion rivs byggs en ny friidrottsarena i
nord-sydlig riktning i områdets västra kant. En bullerutredning visar att en arena med läktarryggen mot väster
mer effektivt kan skydda befintliga bostäder i Lorensborg
och Borgmästaregården från evenemangsbuller.
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Bostäder
+ Konceptboenden kan tillmötesgå ett behov av bostäder i
form av terminsboende för studenter i området eller korttidsboende för elitidrottare under träning och behandling.
De bidrar också med möjlighet till tillfällig övernattning på
vandrarhem eller hotell för övriga besökare till området.
+ Antalet mindre bostäder i området kan bli stort, omkring
470 st, beroende på bostadsform.
+ Att bostäder finns i idrottskvarteret innebär ökad trygghet
för de som använder området och rör sig genom det eller
längs John Ericssons väg kvällstid.
+ Konceptbostäderna kopplade till simarenan vänds i scenariet söderut för bättre ljusförhållanden och kontakt med
Stadiontorget.
+ Bostäder skapar underlag för viss närservice på området,
t ex vid entrétorget.
Kontor
+ De tillkommande kontorsbyggnaderna i scenario A är
samlade i ett kvarter kring entrétorget och bidrar med lokalyta för idrottshälsa, rehabilitering och forskning på en
samlad plats. Det skapar synergieffekter som aktörer efterfrågar.
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Scenario A innehåller en ny friidrottsarena. Konceptboende och kontor klär några av fasaderna på multihallen och simarenan och
fler kontorsbyggnader finns vid entrétorget i norr.
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KONTOR

KONTOR

ÖSTRA STADIONPARKEN

BORGMÄSTAREGÅRDEN

H 11 m

H 22 m

ENTRÉTORG

H 23 m

H 49 m

I scenario A är multihallens långa fasad mot John Ericssons väg klädd med konceptbostäder med lokaler i bottenvåningen och bidrar till en levande gatumiljö.

Aktivitetstorg
+ Scenario A innehåller ett aktivitetstorg i markplan med
möjlighet till uteidrott för spontanbesökare.
+ Torgytan ansluter till den planerade löparslingan och
bidrar till att knyta samman Stadionområdet med Pildammsparken för utomhusträning.
+ Aktivitetstorget fungerar som komplementyta till Stadiontorget vid utomhusevenemang.
+ Aktivitetstorget utgör en viktig buffertzon som ökar säkerheten i området vid större evenemang.
+ Aktivitetstorget utformas med poröst bärlager och blir
därmed en viktig resurs i att ta hand om Stadionområdets
dag- och skyfallsvatten.

Kostnader och intäkter
+ Konceptboenden och kontor skapar intäkter för staden vid
försäljning av mark.
– Kostnaderna för att bygga en ny friidrottsarena beräknas
bli större i scenario A än om stadionanläggningens underjordiska delar kan ligga kvar och kompletteras (scenario B).
– Kostnaderna för allmän plats är något större i scenario A
än i planprogrammets exempel. Aktivitetsytan är densamma men anläggningskostnader tillkommer med ny och
större parkyta.

Park
+ Parkytan väster om multihallen gestaltas för att ta hand
om större mängd dagvatten än planprogrammets scenario
när ytan utökas.
+ En ny, mindre parkyta leder in i idrottskvarteret från öster
vid gymnastikhallen och blir del av ett öst-västligt rörelsestråk.
Markutnyttjande
Täthet
+ Scenario A innehåller ett större antal bostäder och kontor
än scenario Pp vilket innebär att markytan är mer effektivt
utnyttjad i och med ny placering av friidrottsarenan. Andelen kontor skiljer scenarierna mest åt, 31 500 kvm BTA i
scenario A jämfört med 12 400 kvm BTA i scenario Pp.
– Ökad exploateringsgrad (jmf scenario Pp) innebär att området blir mycket tätt bebyggt.
– Med högre exploatering (jmf scenario Pp) är Stadionområdets flexibilitet och möjlighet att utvecklas med framtida
behov begränsad.
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Scenario A

Totalt BTA		
Exploateringstal		
Idrott 			
Bostäder (norra delen)
Bostäder (södra delen)		
Kontor			
P-hus			
Torg			
Park			

149 900 kvm
2,38
42 700 kvm BTA
20 600 kvm BTA
44 100 kvm BTA
31 500 kvm BTA
11 000 kvm BTA
6 900 kvm
7 600 kvm

KONTOR
MULTIHALL

KONCEPTBOENDE

H 29 m

H 22 m

NY PARK

H 24 m

Aktivitetstorget på Stadionområdet är en lättillgänglig plats för uteidrott som kan locka fler besökare från kringområdena. Bild: Tengbom.
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I scenario B ligger multihallen och ett kontorskvarter ut mot John Ericssons väg. En aktivitetsyta finns på taket till multihallen. Simarenan ligger
vid Stadiontorget och friidrottsarenan i Malmö Stadions läge. Stadionparken utökas i norr med grön miljö för rekreation och dagvattenhantering.
Bild Tengbom.

Scenario B
I scenario B finns stora värden i att flera kontorskvarter stärker navet för idrott och hälsa. Scenariot innehåller inga bostäder. En aktivitetsyta för allmänheten finns på multihallens
tak. Scenariot är mer fördelaktigt ut ekonomisk synvinkel
eftersom kostnaden för en ny friidrottsarena blir lägre än i de
övriga scenarierna
Möjligheter och utmaningar
Friidrottsarena
+ Stadionanläggningens centrala friidrottsyta är bevarad och
får kompletteringar på sin nuvarande plats. En ny läktare i
norr ersätter befintliga byggnadsdelar ovan jord. Förrådsytor, garage m m under jord finns kvar.
– Bullerutredningen visar att friidrottsarenan i ett befintligt
läge stör de boende i Lorensborg och Borgmästaregården i
större omfattning när arenans verksamhet i framtiden omfattar fler stora evenemang.
Bostäder
– Scenario B innehåller inga konceptbostäder med inriktning på idrott och hälsa. Funktionsblandningen minskar
och därmed den aktivitet dygnet runt som bidrar till ökad
trygghet och skapar underlag för närservice i området.
– Den 125 meter långa multihallen som kantar John Ericssons väg är mer eller mindre sluten. Det finns en risk att
det påverkar gatans karaktär och tryggheten i närområdet
negativt.
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Kontor
+ Scenario B har kontor i flera lägen och med olika utformning. De är samlade kontorskroppar kring entrétorget och
utgör ett slutet kontorskvarter invid Östra Stadionparken.
+ Ytterligare två fristående kontorsbyggnader finns centralt i
området, mellan Malmö Idrottsgrundskola och simarenan. Här finns bl a stadionkontoret och de funktioner
som hör till drift, underhåll och evenemang som idag finns
i stadionanläggningen.
+ En stor mängd lokaler för idrott, hälsa, rehabilitering,
forskning och annan utbildning i idrottskvarteret skapar
synergieffekter i större utsträckning än i övriga scenarier.
– För många kontorslokaler i området, innebär risk att de
inte knyter an till områdets innehåll och därmed har en
negativ verkan på uttalade profilen idrott, evenemang och
hälsa.

Aktivitetsyta
+ En aktivitetsyta med idrottsfunktioner finns på multihallens tak.
– Aktivitetsyta på tak erbjuder inte samma bredd i innehåll.
Tillgängligheten för allmänheten är begränsad i tid eftersom den stänger på kvällstid. Färre malmöbor använder en
aktivitetsytan om den inte är synlig från marken.
– Aktivitetsyta på tak är en större utmaning att underhålla
och sköta.
– Aktivitetsyta på tak kan inte användas för att öka säkerheten vid stora evenemang.
– Aktivitetsyta på tak är inte en fördröjningsresurs för det
ansträngda dagvattensystemet.
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Scenario B innehåller en ombyggd friidrottsarena. Kontor finns i större omfattning norr och centralt i området.
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VÄSTRA STADIONPARKEN

KONTOR

KONTOR
KONTOR
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H 22 m

H 11 m

H 22 m

ENTRÉTORG

H 49 m

I scenario B är multihallens långa, slutna fasad mot John Ericssons väg en utmaning att
gestalta så att miljön upplevs som trygg och attraktiv att röra sig i.

Park
+ Parkytan väster om multihallen ersätter större andel av de
befintliga grönytorna när området blir tätare. Den har en
gestaltning som tar hand om större mängd dagvatten än
planprogrammets scenario.
– Den lilla parkytan mellan p-huset och gymnastikhallen som finns i scenario A finns inte i scenario B. Det
öst-västliga stråket är därmed inte lika tydligt och saknar
grön inramning.
Markutnyttjande

+ Det är möjligt att tillföra kontor i betydligt större omfattning i scenario B jämfört med övriga scenarier.
– Även när ytorna i scenario B är disponerade för att skapa
en maximal yta att bebygga, blir exploateringsgraden något
lägre än i scenario A. Det beror hvudsakligen på att Stadionanläggningen är kvar i befintligt läge.
– Ökad exploateringsgrad (jmf scenario Pp) innebär att området blir mycket tätt bebyggt.
– Med högre exploatering (jmf scenario Pp) är Stadionområdets flexibilitet och möjlighet att utvecklas med framtida
behov begränsad.
Kostnader och intäkter
+ De totala kostnaderna för att låta friidrottsfunktionerna
ligga kvar på Malmö Stadions plats innebär en besparing.
+ Scenario B rymmer en större andel kontor vilket innebär
ökade intäkter.
+ Kostnaderna för allmän platsmark är något lägre i scenario
B än i övriga scenarier p g a att Aktivitetstorget inte finns
(jmf scenario Pp och A).
– Scenario B medför osäkerhet beträffande framtida driftskostnader för de delar av stadionanläggningen som är bevarade.
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Scenario B

Totalt BTA		
145 100 kvm
Exploateringstal		
2,29
Idrott			
42 700 kvm BTA
Bostäder (norra delen)
0 kvm BTA
Bostäder (södra delen)		 44 100 kvm BTA
Kontor			
47 500 kvm BTA
P-hus			
10 800 kvm BTA
Torg*			
3 400 kvm
Park			
7 500 kvm
* Aktivitetsyta på tak ej inräknad

H 25 m

KONTOR

MULTIHALL

FOTBOLLSHALL

NY PARK
NY
PARK

H 33 m

H 24 m

Entrétorget i scenario B erbjuder plats för mindre evenemang, uteservering och arbete/rehabilitering kopplat till verksamheterna. Torget korsas av en
löparslinga som bl a knyter ihop Stadionområdet med Pildammsparken. Bild: Tengbom.
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Stadionområdet sett från nordväst. Bild från 2018.

INVESTERINGAR FÖR UTBYGGNADEN
Ekonomi på övergripande nivå

Kostnad för idrottsfunktioner

Mot bakgrund av beskrivna förutsättningar kan de ekonomiska konsekvenserna variera inom vida ramar beroende på
bl a val av tillkommande funktioner, standardnivå och utbyggnadstakt. Den ekonomiska redovisningen baseras på de
tre utbyggnadsscenarier som redovisas i denna rapport och
som är tre exempel av flera på möjlig omvandling av området. Därmed blir redovisningen av de ekonomiska konsekvenserna av översiktlig karaktär och utgör en indikation på
och bedömning av investeringsnivå med relativt hög osäkerhet. Med ovanstående förutsättningar och reservationer bedöms investeringsnivån för tillkommande idrottsfunktioner
till mellan 1,3-1,5 mdkr (2020 års prisnivå) beroende på utbyggnadsscenario. Kostnad för rivning av stadionbyggnaden
bedöms till ca 65 mnkr (2020 års prisnivå) vid en total rivning
och 48,5 mnkr vid rivning av alla delar utom källarplanet under norra läktaren och aktivitetsytan.

Totalkostnaden för idrottsfunktioner är bedömd till mellan
1,3-1,5 mdkr inklusive ersättningslokaler för fritidsförvaltningen. Kostnadsbedömningen för dessa funktioner utgår
från en basnivå som uppfyller de funktionella grundkraven.
Om särskilda behov finns avseende t ex teknik eller utformning kan ytterligare kostnader tillkomma.

I detta avsnitt redovisas översiktligt investeringsnivå för olika
funktioner i 2020 års prisnivå. Kostnaderna är en indikation
och bedömning av vad de olika anläggningarna kostar och
baseras på schablonvärden med en osäkerhet på +- 20 %.
Kostnadsuppgifterna för byggnaderna är bedömda av stadsfastigheter medan exploateringskostnader och byggrättspriser är bedömda av fastighets- och gatukontoret. På grund av
en kort tidplan för arbetet bygger underlaget till stor del på
uppgifter från tidigare analyser av Stadionområdet som har
anpassats till rådande förutsättningar.
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Här redovisas investeringskostnader enligt utbyggnadsscenarion för alla föreslagna idrottsfunktioner inklusive ytor för
fritidsförvaltningen som finns i stadionbyggnaden idag. De
utgörs av multihall, gymnastikhall, ishall, bowlinghall, fri
idrottsanläggning och simarena.

Rivning av stadionbyggnaden
I planprogrammets scenario samt scenario A är utgångspunkten att Malmö Stadion rivs helt och i scenario B behålls
garage och förråd under norra läktaren. När stadionbyggnaden rivs krävs ersättningsytor på ca 3 000 kvm (scenario Pp
och A) och vid scenario B krävs ersättningsytor på ca
2 500 kvm. Ersättningsytor avser omklädningsrum (dels för
verksamheten, dels för driftspersonal), samt förråd för maskiner m m som används för driften av hela Stadionområdet.
Ersättningsytorna bedöms kunna integreras i någon av de
nya anläggningarna i området. Bedömd kostnad för ersätt
ningsytorna är beräknad till 75-88 mnkr.
Restvärdet för hela stadionbyggnaden är idag 8,5 mnkr. Rivnings- och restvärdeskostnaden för stadionbyggnaden är
relativt höga kostnader som bör diskuteras hur de hanteras

Stadionområdet – helheten

Scenario Pp

Intäkter

mnkr 2018

Försäljning byggrätter bostäder

Scenario A
mnkr 2020
78

Scenario B

mnkr 2020
78

mnkr 2020
83

0

Försäljning byggrätter handel/kontor

37

37

94

143

Bost på ej komm mark gatukostnadsersättning

22

22

22

22

Försäljning p-hus byggrätt
Summa – intäkter

9

9

11

11

146

146

210

176

0,5

0,5

0,5

0,5

Kostnader exploatering
Arkeologi (schaktövervakning)
Geoteknik/miljöteknik
Fastighetsbildning
Plankostnader

3

3

3

3

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

3

3

Markarbeten, terrassering

18

18

19,5

21

Ledningsomläggning

10

10

10

10

Dagvattenanläggning

10

10

10

10

Sanering kvartersmark

30

30

32,5

35

Köp av tomträttsbyggnad (Kulan) ersättning

15

15

15

15

Summa – exploatering

90

90

94

98

Skyfallshantering*

80

80

80

80

Summa – exploateringsvinst

56

56

116

78

Kostnader allmän plats
Gata

36

36

36

35,5

Torg

31,5

31,5

31

15,5

2,5

2,5

4

4

Sanering allmän plats

Park

33,5

33,5

35

31

Summa – allmän plats

103,5

103,5

106

86

Summa – exploatering och allmän platsmark

-47,5

-47,5

10

-8

590

610

535

535

Kostnader idrottsanläggningar
Simarena
Ishall

70

73

73

73

Gymnastikhall

41

42,5

42,5

42,5

284 (345**)

295

295

295

69

72

72

72

Multihall
Bowlinghall
Friidrottsanläggning
Summa – idrottsanläggningar

178

185

185

142

1 232

1 277,5

1 202,5

1 159,5

85

88

88

74,5

Kostnader Malmö Stadion
Ersättningsytor (tidigare i Malmö Stadion)
Rivning Malmö Stadion

62,5

65

65

48,5

Restvärde Malmö Stadion

8,5

8,5

8,5

8,5

Summa – Malmö Stadion

156

161,5

161,5

131,5

13

13

13

15

Markplanering kvartersmark x 1000 kr
Summa – idrottsanläggningar och Malmö Stadion
Investering totalt

1 401

1 452

1 377

1 306

-1 448,5

-1 499,5

-1 367

-1 314

* Ej med i summeringen.
** Multihallen har i planprogrammet kontor inne i byggnaden och i scenarierna i denna rapport ligger kontoren separat. Därför är kostnaden lägre än tidigare beräkningar.

Tabellen visar intäkter och kostnader för utbyggnaden av hela Stadionområdet.
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Malmö Idrottsgrundskola beräknas vara klar för inflyttning hösten 2021. Vy från norr. Bild: Chroma Arkitekter.

vidare i processen avseende avskrivning och/eller hur de kan
inkorporeras direkt i en årshyra för fritidsförvaltningen.
Total kostnad för att riva stadionbyggnaden bedöms uppgå
till mellan 48,5-65 mnkr beroende på val av scenario.

Konceptboende och kontor ger intäkter
Konceptboende i form av vandrarhem, idrottshotell eller studentboende samt kontor och forskningslokaler ingår i några
av de olika scenarierna. I de olika scenarierna har boendeytorna värderats till 4 000 kr/kvm BTA och kontorsytorna
till 3 000 kr/kvm BTA.

Parkering i p-hus
I de olika scenarierna har parkeringen lösts genom uppförande av ett parkeringshus. Värdet av parkeringsytorna har uppskattats till 1 000 kr/kvm BTA.

Exploateringskostnader
De kostnader som benämns exploateringskostnader är de
kostnader som uppkommer vid ett bebyggande av marken.
Hit räknas t ex sanering av mark, ledningsomläggningar, markarbeten, terrassering, rivningskostnader, geoteknikutredning,
markmiljöutredning, fastighetsbildning och plankostnader.
I exploateringskostnaden ingår inte kostnaden för rivning av
stadionbyggnaden eller utbyggnad av allmän platsmark såsom ombyggnad och upprustning av gator och parker. Detta
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beskrivs närmare under rubriken allmän platsmark. Exploateringskostnader för Stadionområdet har översiktligt bedömts
till mellan 90–98 mnkr beroende på val av scenario.
Kostnaderna för skyfallshantering har uppskattats i arbetet, men inte räknats in i kalkylen då denna kostnad uppstår
oavsett vilket scenario som väljs och bedöms vara lika stor i
samtliga scenarier. Kostnaden för skyfallshantering uppskattas till 80 mnkr i alla scenarier.

Finansiering av allmän platsmark
Utbyggnad och upprustning av allmän platsmark i och omkring Stadionområdet ingår i alla scenarier. I kalkylen ingår
kostnader för att utveckla John Ericssons väg samt nya gator,
torg och parker inom Stadionområdet. Kostnaden för detta har uppskattats grovt, men kan variera stort beroende på
vilken nivå anläggningarna har. I beräkningarna uppskattas
kostnaderna till 86-106 mnkr (inklusive sanering).
Utbyggnaden av Stadionområdet finansierar i scenario A all
allmän platsmark (överskott 10 mnkr). För scenario B finansieras nästan hela kostnaden för allmän platsmark (underskott 8 mnkr).

Sammanfattning
Både scenario A och B ger totalt en något lägre total inves
teringskostnad än planprogrammets scenario, ca 1,5 mdkr
mot 1,4 mdkr resp 1,3 mdkr. Vid en jämförelse av scenario

Genom att bevara delar av stadionanläggningen går det att minska kostnaden något för ny friidrottsarena på
samma plats.

A och B så innebär scenario B en något lägre total inves
teringskostnad än scenario A. Orsaken till de lägre kostna
derna i scenario B är att man behåller den underjordiska
delen och aktivtetsytan i Malmö Stadion. Det innebär både
minskade rivningskostnaderna och lägre investeringskostnader för ny anläggning. Scenario A innebär något högre
intäkter på grund av större byggrätt för bostäder. Den totala
skillnaden i investeringskostnad mellan scenario A och B
uppgår till ca 53 mnkr, där scenario B är det mindre kostsamma scenariot.
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Etapp 1 och 2 – Scenario A .
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Etapp 1 och 2 – Scenario B.

ETAPPVIS GENOMFÖRANDE
Etapp 1

Etapp 2

Etapp 1 pågår och ska vara klar hösten 2021. Etappen
innehåller ny- och utbyggnad av Annebergsskolan (inflyttning
hösten 2020) samt utbyggnad av Malmö idrottsgrundskola
och sporthall (inflyttning hösten 2021).

Etapp 2 startar när etapp 1 är klar och pågår fram till 2026.
Både scenario A och B innehåller i områdets norra del multihall, torg och kontor. I scenario A finns även konceptbostäder.

Etapp 1 innehåller:
• Annebergsskolan
• Malmö idrottsgrundskola
• Sporthall

I båda scenarierna är den norra delen av stadionbyggnaden
riven. I scenario A har stadionkontoret (inkl drift och förråd)
nya lokaler i multihallen. I scenario B har stadionkontoret ersättningslokaler i nya kontorsbyggnader.
Etapp 2 innehåller:
• Rivning av norra stadionbyggnaden
• Multihall
• Konceptbostäder
• Kontor
• Parkeringshus
• Entrétorg
• Park

28

TBOE

MULTIHALL

ENTRÉTORG

PARKER
INGSH

IKSSO
NS VÄ
G

ITETS
YTA

ENTRÉTORG
PARK
ERIN

GSHU

S

FRIID
ROTT
SARE
NA
US

FRIID
ROTT
SARE
NA

KONT
OR

AKTIVITETSTORG

N ER

L

AK TIV

NY PARK

KONT
OR
KONT
OR

ÖSTRA STADIONPARKEN
GYMN
ASTIK
SH

ALL

ALL

ÖSTRA STADIONPARKEN

GYMN
ASTI
KSH

VÄSTRA STADIONPARKEN

SIMARENA

RTHA
LL

RTHA
LL

NDE

STADIONTORGET
MIG

r

MIGr

S PO

STADIONTORGET

TBOE

KONT
OR

STADIONPARKEN

KONC
EP

S PO

SIMARENA

IDROT

LL

TSHA

LAN

TSHA

LL

AN
NEB
ER

AN
NEBE
RG

SSKO

IDROT

GSSK
O LA
N

KONC
EP

NY PARK

JOH

MUL
TIHAL

SSO
NS VÄ
G

KONT
OR

ERIK

KONT
OR

JOH
N

NDE

KONT
OR

TBOE

NDE

KONC
EP

TORG

TORG

ÖSTRA STADIONPARKEN

ÖSTRA STADIONPARKEN

ISHALL

ISHALL

STAD
IONG
ATAN

STAD
IONG
ATAN

BO S
TÄD
ER

BO S
TÄD
ER
BO S
TÄD
ER

Etapp 3 – Scenario A.
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Etapp 3 – Scenario B.

Etapp 3
Etapp 3 startar när etapp 2 är klar och pågår fram till 2029.
Både scenario A och B innehåller nya idrottsfunktioner. I
scenario B finns ytterligare kontor vid Stadiontorget. Båda
scenarierna innehåller bostäder söder om Stadiongatan.
Scenario A har en ny friidrottsarena tillsammans med ett aktivitetstorg. I scenario B har friidrottsanläggningen i befintligt
läge en ny läktare i norr och en aktivitetsyta på multihallens
tak.
Etapp 3 innehåller:
• Rivning av södra stadionbyggnaden
• Friidrottsarena
• Simarena
• Gymnastikhall
• Ishall och bowlinghall
• Aktivitetstorg
• Bostäder
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Etapp 1 – helheten och östra delen

Etapp 2 – norra delen

Etapp 3 – södra delen

Funktioner
•
Malmö idrottsgrundskola
•
Annebergssskolan

Funktioner
•
Rivning: norra stadionbyggnaden
•
Multihall
•
Konceptbostäder
•
Kontor
•
Parkeringshus
•
Entrétorg
•
Park

Funktioner
•
Rivning: södra stadionbyggnaden
•
Friidrottsarena
•
Simarena
•
Gymnastikhall
•
Ishall, bowlinghall
•
Aktivitetstorg
•
Bostäder

Politiska beslut
•
Funktionsprogram
•
Planprogram
•
Ekonomiska konsekv
•
Objektsgodkännande
•
Detaljplan
•
Tilläggsuppdrag

Politiska beslut
•
Funktionsprogram
•
Investeringsplan
•
Objektsgodkännande
•
Detaljplan

Politiska beslut
•
Funktionsprogram
•
Investeringsplan
•
Objektsgodkännande
•
Detaljplan

FRN
SBN, KF
KF
KF
SBN
SBN, KF

FRN
KF
KS/KF
SBN

FRN
KF
KS/KF
SBN

Alla tre etapper har olika innehåll vad gäller funktioner men samma typ av politiska beslut. Etapp 1 genomförs i nuläget. Etapp 2 och 3 delas upp i två
delar, norra och södra delen, vilket innebär att etapp 2 kan genomföras oberoende av scenario för etapp 3. Etapp 3 inleds med uppdatering och beslut
kring aktuella behov av idrottsfunktioner.

Inriktning för helheten och flexibilitet för delarna

Politiska beslut i etapper

Utmaningen i stora och komplexa stadsutvecklingsprojekt
som sträcker sig över tid är att skapa både en tydlig inriktning
att styra mot i dagsläget och en flexibilitet för förändringar i
framtiden. Därför behövs en kombination av en stark vision
för helheten och ett etappvis genomförande av delarna.

När det är dags för etapp 2 av utbyggnaden för Stadionområdet är inriktningen att dela upp området norr om Eleda Stadion. Den norra delen vid John Ericssons väg utgör etapp 2.
Delen söder om utgör etapp 3. Det norra området är oberoende av det södra och därför kan även de politiska besluten
delas upp i dessa etapper. Etapp 2 går att genomföra utan
att det i dagsläget behövs detaljerade politiska beslut för den
södra delen. Beslut om etapp 3 väntar några år till den delen
är aktuell.

Planprogrammet för Stadionområdet utgår från värdebaserad
planeringsmetodik som innebär att värden och stadsbyggnadskvaliteter är fasta medan val av hur de uppnås kan ändras över tid.
För att nå visionen (varför) ”En öppen, grön stadsdel för
idrott och utbildning mitt i Malmö” som beskrivs i planprogrammet, finns fem prioriteringar (vad):
• Identitet – Utveckla Malmös främsta område för idrott,
utbildning, evenemang och hälsa.
• Människan – Området görs mer tillgängligt för malmöborna.
• Grönt – Utveckla och stärka områdets gröna kvaliteter
och samband.
• Rörelse – Skapa sammanhängande och trygga rörelsemönster.
• Bebyggelse – Tillföra ny bebyggelse som ger förutsättningar för ett rikt stadsliv.
De strategiska projekteten (hur) är konkretiseringar av visionen och prioriteringarna i form av t ex Malmö idrottsgrundskola, multihallen, simarenan, kontoren, aktivitetstorget, parken, löparslingan.
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Etapp 2 och 3 har olika innehåll men liknande typer av politiska beslut, se bild ovan. Etapperna behöver bl a innefatta
uppdaterat funktionsprogram för idrottsfunktionerna, aktuell
investeringsplan, objektsgodkännanden kopplade till kostnader och nya detaljplaner.
För att genomföra etapp 2 i utvecklingen av Stadionområdet
krävs fortsatt utredningsarbete. Kommunfullmäktige behöver
ge berörda nämnder följande uppdrag:
• Fritidsnämnden – att utarbeta en specifikation över
multihallens funktioner och utformning.
• Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, fritidsnämnde, tekniska nämnden – att utreda intresset hos privata
och andra offentliga aktörer för uppförandet av multihallen, konceptbostäderna och kontoren på Stadionområdets norra del.
• Stadsbyggnadsnämnden – att ta fram en detaljplan för
Stadionområdets norra del.

Stadionområdet – norra delen

Scenario Pp

Intäkter

mnkr 2018

Scenario A
mnkr 2020

Scenario B

mnkr 2020

mnkr 2020

Försäljning byggrätter bostäder

78

78

83

0

Försäljning byggrätter handel/kontor

37

37

94

143

9

9

11

11

124

124

188

154

Geoteknik/miljöteknik

1

1

1

1

Plankostnader

1

1

1

1

Försäljning p-hus byggrätt
Summa – intäkter
Kostnader exploatering

Markarbeten, terrassering

6

6

6,5

7

Ledningsomläggning

3,5

3,5

3,5

3,5

Dagvattenanläggning

3,5

3,5

3,5

3,5

Sanering kvartersmark

10

10

11

11,5

Summa – exploatering

25

25

26,5

27,5

Skyfallshantering*

80

80

80

80

Summa – exploateringsvinst

99

99

161,5

126,5

Gata

21,5

21,5

21,5

21

Torg

15

15

12,5

9,5

Park

2,5

2,5

4

4

Sanering allmän plats

20

20

21

20

Kostnader allmän plats

Summa – allmän plats

59

59

59

54,5

Summa – exploatering och allmän platsmark

40

40

102,5

72

284 (345**)

295

295

295

284

295

295

295

16,5

17

17

8

5

5

5

5

Kostnader idrottsanläggningar
Multihall
Summa idrottsanläggningar
Kostnader Malmö Stadion
Rivning Malmö Stadion (norra delen)
Restvärde Malmö Stadion
Summa Malmö Stadion
Markplanering kvartersmark x 1000 kr
Summa – idrottsanläggningar och Malmö Stadion
Investering totalt – norra delen

21,5

22

22

13

1,5

1,5

1,5

1,5

307

318,5

318,5

309,5

-267

-278,5

-216

-237,5

* Ej med i summeringen.
** Multihallen har i planprogrammet kontor inne i byggnaden och i scenarierna i denna rapport ligger kontoren separat. Därför är kostnaden lägre än tidigare beräkningar.

Tabellen visar intäkter och kostnader för utbyggnaden av Stadionområdets norra del, d v s etapp 2.
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Kv Niagara är 55 meter högt och 11 våningar
(kontor).

Kronprinsen är 82 meter högt och 27 våningar
(bostäder).

Eleda Stadion är ca 25 meter hög och har en 100 meter lång fasad
mot Stadiontorget i norr.

SLUTSATSER AV TILLÄGGSUPPDRAGET
Två alternativ för friidrottsarenan
I uppdraget att ”utreda förutsättningarna för byggandet av en ny friidrottsarena” har två inriktningar prövats – att bevara delar av
Malmö Stadion (scenario B) eller att riva hela Malmö Stadion
och bygga nytt i enlighet med planprogrammet (scenario Pp
och scenario A).
Friidrottens placering
Testerna visar att en ny friidrottsarena ger en mer fördelaktig
placering av läktaren där den närliggande bostadsbebyggelsen blir mindre störd och publiken slipper motljus. Att bevara
delar av Malmö Stadion är mindre kostsamt och ger den positiva effekten att friidrotten kan bedriva sin verksamhet på
området under utbyggnadsskedet. De mer tilltagna publika
ytorna, t ex aktivitetstorg, i scenario Pp och A är en resurs
vid evenemang och gör det enklare att upprätthålla säkerheten. Ytorna kan även nyttjas för spontanidrott och gör området mer tillgängligt för malmöborna.

Fler funktioner för idrott
I uppdraget att ”planera för ytterligare bostadsbyggande” samt
”komplettera området med fler funktioner som t ex kontor, verk
samheter och forskning” har flera olika kombinationer av bostäder och kontor studerats.
Boende under kortare tid
Testerna visar att konventionella bostäder inte är lämpliga
på områdets norra del. Oavsett utformning och placering får
bostäderna låg kvalitet med störningar i form av ljus och buller samt bristfälliga utemiljöer.
Att tillföra bostäder i ett idrottsområde kan skapa konflikt
med områdets funktion som evenemangsplats. Verksamhetsutövaren är ansvarig för skyddsåtgärder och kan även behöva
begränsa driftstid eller inriktning, om tekniska åtgärder inte
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räcker till eller blir för kostsamma. Bostäder i området gör
det också svårare att spärra av och upprätthålla säkerheten
vid stora publikflöden.
Val av okonventionella boendeformer (scenario Pp och A)
både säkrar och stärker områdets profil och bidrar till en levande och trygg stadsmiljö. De boendeformer som är lämpliga är studentboende, boende under kort tid kopplat till idrott
och rehabilitering samt hotell- och vandrarhemsboende.
I stadionområdets omgivande stadsdelar planerar kommunen
för en större mängd bostäder. Det planeras för ca 1 000 nya
bostäder i Lorensborg och Bellevue samt 600-700 bostäder
i anslutning till Medeon. Bostadsutveckling bör prioriteras i
dessa områden medan Stadionområdet bör utvecklas för att
stärka profilen idrott, evenemang och hälsa.
Kontor för hälsoverksamhet
Mer kontorsyta (scenario A och B) skapar nya möjligheter
för forskning, vård och näringsliv kopplat till hälsa och idrott
bidrar till Stadionområdets profilering. Det är viktigt att andelen kontor möte efterfrågan för att inte idrottsprofilen ska
äventyras. Översiktsplan för Malmö anger användningen Särskilda idrottsområden för Stadionområdet. Att tillföra kontor
som knyter an till områdets innehåll och identitet kan anses
följa översiktsplanens markanvändning.

Effektivt markutnyttjande och hög bebyggelse
I uppdraget att ”studera förutsättningarna för effektivt markutnyttjande genom flera olika funktioner i tillkommande bebyggelse samt
pröva högre bebyggelse” har byggnader med olika funktion, form
och höjd undersökts.
Hög exploateringsgrad
Testerna visar att det mest effektiva markutnyttjandet uppnås
i scenario A där friidrottsarenan har ny placering. Scenario B

Tilläggsuppdraget

Scenario Pp

Scenario A

Scenario B

Friidrottsarena

• Ny friidrottsarena

• Ny friidrottsarena

• Delar av Malmö Stadion är kvar
och kompletteras

Bostäder och kontor

• Konceptbostäder och kontor
tillförs

• Mer konceptbostäder och kontor
tillförs

• Ytterligare kontor, inga konceptbostäder tillförs

Markutnyttjande

• Total BTA: 124 200 kvm

• Total BTA: 149 900 kvm

• Total BTA: 145 100 kvm

• Multihallen byggs på med bostäder och kontor och får levande
fasader

• Multihallen byggs på med bostäder och kontor och får levande
fasader

• Multihallen riskerar att få en
mycket sluten fasad ut mot John
Ericssons väg

• Aktivitetstorget är en resurs för
malmöborna och stärker säkerheten
vid evenemang

• Aktivitetstorget är en resurs för
malmöborna och stärker säkerheten
vid evenemang

• Aktivitetsytan ovanpå multihallen
blir mindre tillgänglig

• Bostäder (norr): 19 500 kvm BTA

• Bostäder (norr): 20 600 kvm BTA

• Bostäder (norr): 0 kvm BTA

• Kontor: 12 400 kvm BTA

• Kontor: 31 500 kvm BTA

• Kontor: 47 500 kvm BTA

• Exploateringstal: 1,97

• Exploateringstal: 2,38

• Exploateringstal: 2,29

• Investering totalt: - 1 500 mnkr

• Investering totalt: - 1 370 mnkr

• Investering totalt: - 1 315 mnkr

• Summa exploatering och allmän
platsmark: - 48 mnkr

• Summa exploatering och allmän
platsmark: 10 mnkr

• Summa exploatering och allmän
platsmark: - 8 mnkr

• Friidrottens verksamhetsyta stängs
under byggtiden

• Friidrottens verksamhetsyta stängs
under byggtiden

• Friidrottens verksamhetsyta öppen
under byggtiden

• Blandad bebyggelse ger ett tryggare och mer tillgängligt område

• Blandad bebyggelse ger ett tryggare och mer tillgängligt område

• Aktivitetstorg skapar möjlighet för
möten och spontanidrott

• Aktivitetstorg skapar möjlighet för
möten och spontanidrott

• Stora huskroppar och mindre blandad bebyggelse medför risk för mer
otryggt och otillgängligt område

• Högst investeringskostnad

• Lägre investeringskostnad

• Kan sälja/hyra ut mark för kontor
och konceptbostäder

• Kan sälja/hyra ut mark för kontor
och konceptbostäder

• Tillför något mer park

• Tillför mer park

• Tillför mer park

• Aktivitetstorg kan fördröja skyfall
och dagvatten

• Aktivitetstorg kan fördröja skyfall
och dagvatten

• Mindre möjlighet att fördröja
skyfall och dagvatten

• Högst investeringskostnad

• Lägre investeringskostnad än
scenario Pp

• Lägst investeringskostnad

Kvaliteter och ekonomi
Stadsbyggnadskvaliteter

Exploatering - bebyggd
yta i idrottskvarteret
Kostnadsberäkningar

Etapper

Konsekvenser
Sociala

Ekonomiska

Miljö

• Lägre investeringskostnad än planförslaget men högre än scenario A
• Kan sälja/hyra ut mark för kontor

Sammanfattning
• Mest flexibelt – möjlighet att
utveckla området över tid
• Goda stadsbyggnadskvaliteter och
tillgänglighet för malmöborna

• Högst exploateringsgrad

• Minst flexibelt för framtida
utveckling

• Mest effektivt markutnyttjande

• Inga konceptbostäder

• Goda stadsbyggnadskvaliteter och
tillgänglighet för malmöborna

• Lägre stadsbyggnadskvaliteter än
scenario Pp och A

Tabellen ovan ger en översikt över hur de olika scenarierna skiljer sig åt.

innehåller fler kvadratmeter BTA kontor än scenario A
och scenario Pp men har inga konceptbostäder. Scenario A
innehåller både konceptbostäder och kontor och har högst
exploateringsgrad av de tre scenarierna.
En signaturbyggnad
Testerna visar att området kan gynnas av en högre byggnad
på ca 50 m som blir en signatur för området, både i scenario
A och B.
Högre byggnadshöjder på 70-80 m (j m f Kronprinsen,
82 m) har prövats i testerna. Det finns en risk med att tillföra fler storskaliga byggnader då området redan har många
idrottshallar med höga, långa och slutna fasader. Storskalig

bebyggelse medför en risk att miljön förlorar sin mänskliga
skala och blir otrygg för boende och besökare. Hög täthet i
kombination med flera höga byggnader påverkar också mikroklimatet på marken och gör mellanrummen i området mindre attraktiva att använda.
Med en högre signaturbyggnad kan Stadionområdets bebyggelse samspela med omgivningen. I grannområdena Borgmästaregården och Lorensborg finns bostadsbebyggelse i 3,
6 och 8 våningar med enstaka byggnader i 12 och 16 (48 m)
våningar. Med en liknande skala blir Stadionområdet en integrerad del av staden som är igenkännbar och kan uppfattas
som trygg och tillgänglig för malmöborna.
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Stadionområdet sett från norr. Bild från 2018.

BESLUT OM FORTSATT UTVECKLING
För att få till stånd en utveckling av Stadionområdet i enlighet med planprogrammet krävs ett tydligt
beslut från kommunfullmäktige om vad nästa steg ska vara. Då kan berörda nämnder påbörja sina delar av
genomförandet av planprogrammet.

Beslut i olika politiska instanser
Nedan ges en övergripande bild av de beslut som krävs för
att genomföra planprogrammets inriktning. Dessa beslut
skiljer sig inte från andra stadsutvecklingsprojekt, men det
kan vara bra att tydliggöra att det krävs flera beslut i flera
politiska instanser för att åstadkomma ett genomförande av
planprogrammet.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
• Stadionområdets utveckling måste beaktas i stadens lokalförsörjningsplan.
• Stadionområdets utveckling måste beaktas i stadens investeringsplan i budgeten.
• Beslut om utökat kommunbidrag till fritidsnämnden för
att finansiera högre driftkostnader för nya idrottsfunktioner.
• Objektsgodkännande innan enskilda investeringar kan
genomföras.
Fritidsnämnden
• Ansökan om utökat kommunbidrag för att finansiera
högre driftkostnader för nya idrottsfunktioner.
• Beställa uppförande av nya idrottsfunktioner av servicenämnden.
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Stadsbyggnadsnämnden
• Detaljplaner.
• Bygglov.
Tekniska nämnden
• Objektsgodkännande för att genomföra investeringar i
den fysiska miljön, exempelvis att anlägga ett torg eller
en ny grönyta.
Servicenämnden
• Objektsgodkännande för att genomföra investeringar i
nya idrottsfunktioner.

Genomförande av uppdrag från
kommunfullmäktige
Under rubriken Tilläggsuppdrag efter planprogram, s 6-7,
beskrivs de uppdrag som kommunfullmäktige givit berörda
nämnder gällande Stadionområdets utveckling.
I och med denna utredning avrapporterar stadsbyggnadsnämnden det uppdrag som de fick i samband med att kommunfullmäktige godkände planprogrammet i maj 2019. I
december 2019 avrapporterade fritidsnämnden sitt uppdrag

Program (portfölj) – helheten

Förvaltning

Stadsutvecklingsprojekt – förvaltningsövergripande organisation inkl projektchef för genomförande av planprogram, ingående projekt och löpande investeringsbeslut.

stk, ff, fgk, sbk

Investeringsplan – investering, drift, lokalförsörjning, markutnyttjande (uppdateras årligen).

stk, ff, fgk, sbk

Affärsmodell – dialog med marknaden kring medfinansiering, innehåll och genomförande.
Handelsutredning.

stk, ff, fgk, sbk

Projekt – delarna
Detaljplan 2 – Norra delen: Multihall (ev konceptboende), John Ericssons väg samt ev
kontor, p-hus och park.

sbk

Genomförande – norra området

fgk, sf

Detaljplan 3 – Södra delen: Friidrott, simarena, gymnastik, ishall m m.

sbk

Genomförande – Södra delen.

fgk, sf

Delprojekt – strategiska projekt i planprogrammet
Dagvatten- och skyfall – utredning för hela området.

sbk

Löparslinga – kopplad till Pildammsparken och vidare söderut.

ff, fgk

Tillfällig användning – prövas, t ex urbana idrotter norr om Stadion.

ff, fgk, sbk

Projekt för medborgares delaktighet – vid utformning av platser, stråk m m.

ff, fgk, sbk

Tabellen visar förslag till hur den fortsatta utvecklingen av Stadionområdet skulle kunna organiseras på olika
nivåer för att uppnå en sammanhållen utveckling av området.

Underlag för beslut och process
Finansiering av allmän platsmark
om att utreda det övergripande behovet av simanläggningar i
staden till kommunstyrelsen (se ärende STK-2020-33).
I samband med att kommunfullmäktige godkände planprogrammet för Stadionområdet i maj 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta fram
förslag på en plan för samlad återrapportering och strategiska beslut av planprogrammets genomförande. Kommunstyrelsens förvaltning stadskontoret arbetar med detta uppdrag
och avser att presentera en plan för samlad återrapportering
och strategiska beslut för kommunstyrelsen under hösten
2020.
Genom att dessa uppdrag avrapporteras samordnat får kommunfullmäktige möjlighet till en bra helhetsbild över den
möjliga utvecklingen för Stadionområdet.

Tilläggsuppdraget visar att utvecklingen av Stadionområdet
kan finansieras vad gäller utbyggnaden av den allmänna
platsmarken i scenario A.
Tillkommande idrottsfunktioner m m kommer behöva
finansieras på andra sätt t ex kommunalt, privat eller via
medfinansiering. Utbyggnaden sker under en tioårsperiod
vilket ger möjlighet att fördela investeringarna över tid.

Scenarier för fortsatt beslut om genomförande

Tilläggsuppdraget innebär tre möjliga scenarier för utbyggnaden vilka ger olika förutsättningar vad gäller bl a
stadsbyggnadskvaliteter, markanvändning och investeringar.
Baserat på de fördjupade scenarierna är nästa steg att kunna
ta beslut om inriktning för fortsatt genomförande av områdets utbyggnad.
Alla tre scenarier innebär att området stärks som nav för
idrott, hälsa och evenemang i ett övergripande upplevelseoch rekreationsstråk med regional tyngdpunkt.

Gemensam och samlad stadsutvecklingsprocess

Tilläggsuppdraget visar att Malmö stad har den samlade
kompetensen och kraften som krävs för att kunna genomföra utveckla Stadionområdet på ett attraktivt och effektivt
sätt.
Förslaget är att skapa ett stadsutvecklingsprojekt med
gemensam organisation, samordning och kommunikation
för genomförande av planprogram, ingående projekt och
löpande investeringsbeslut m m.
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Bullerutredningens spridningskarta visar att scenario A, där friidrottsarenan placeras i nord-sydlig riktning, skyddar omgivande bostadsområden relativt väl från evenemangsbuller.

TEKNISKA UTREDNINGAR
Parallellt med testerna av placering och utformning av funktioner har tekniska utredningar genomförts för de
olika scenarierna. En sammanfattning av de tekniska utredningarna för scenario A och B redovisas här.

Störningar
Stadionområdet är ett idrottsområde med två utomhusarenor, Eleda Stadion för fotboll och Malmö Stadion för friidrott och fotboll. Båda utomhusarenorna bidrar redan idag
med störningar i form av evenemangsbuller och störande
ljus. Tilläggsuppdraget har inneburit att pröva tillägg av bostäder och kontor i idrottskvarteret, samtidigt som idrottens
behov och utveckling säkras.
Störande ljud
En bullerutredning har utförts av Tyréns. Eftersom bostäder
prövas har både evenemangsbuller från friidrottsarenan och
trafikbuller från John Ericssons väg undersökts. Det undersökta området omfattar även bostadsområdena Lorensborg
och Borgmästaregården.
Endast evenemangsstörningar från friidrottsarenan har studerats eftersom samtidiga, stora evenemang på de två arenorna inte är troliga. Hänsyn har tagits till att friidrottsarenans
verksamhetsinnehåll kan komma att omfatta en större bredd
av evenemang i framtiden, exempelvis mässor och kulturevenemang, dock ej konserter där externa ljudanläggningar
används.
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Trafikbuller
Olika regler gäller för olika typer av konceptboende. För hotell och andra tillfälliga bostäder ställs inga ljudkrav på utomhusmiljön, enbart på inomhusmiljön. För student- och elevboende (mindre än 35 kvm) gäller däremot utomhuskrav där
riktvärdet 65 dBA inte får överskridas vid byggnadens fasad.
Inga krav på tyst sida finns (Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader).
• Trafikbullerutredningen visar att inga fasader för konceptboenden har värden som överskrider 60-61 dBA
med avseende på trafikbuller. Då riktvärdet underskrids
finns inga rättsliga begränsningar för placering av olika
typer av konceptboenden inom området.
• Elevboenden, med mer långsiktigt boende, bör placeras
vid minst bullerutsatt läge. Trafikbullernivåerna väster
om multihallen är cirka 52 dBA och de norr om är cirka
61 dBA. Det mänskliga örat upplever 10 dBA skillnad
som en fördubbling, varvid bullernivån upplevs dubbelt
så hög vid fasaden norr om multihallen i förhållande till
den västliga fasaden. Elevbostäderna bör därför placeras
väster om multihallen, vända mot parken.

Bullerutredningens spridningskarta visar att scenario B, där friidrottsarenan byggs på Malmö Stadions plats, skyddar
omgivande bostadsområden mindre väl från evenemangsbuller.

Evenemangsbuller
Det finns inga fullt tillämpbara riktvärden för bedömning av
bullerstörning från idrottsverksamhet. För arenor av den storlek
som ingår i detta projekt kan vägledning hämtas från riktvärden för buller från industriell verksamhet. Dessa riktvärden kan
dock skrivas upp något (ca 5 dBA) vid bedömning av störning
från idrottsverksamhet.
• Enligt en bullerutredning med utgångspunkt i ljud från utövare, högtalaranläggningar och publik kan scenario A genomföras på ett sätt som inte bör medverka till bullerstörning mot konceptboenden eller befintliga boendemiljöer i
Lorensborg och Borgmästaregården. Det finns utrymme
för verksamheter och evenemang med högre ljudnivåer,
exempelvis kompletterande musik- och ljudanläggningar i
scenario A.
• I scenario B där friidrottsarenan har en öst-västlig orientering kommer bullerspridningen mot befintliga bostäder
vara mer omfattande. Skillnaden i bullerexponering mellan scenario A och B är 5-10 dBA, vilket upplevs som en
dubblering av bullernivåerna. Scenario B bör vara genomförbart, men innebär en ökad risk för störning för befintlig bebyggelse och större risk för tillsynskonsekvenser mot
arenan vid eventuella framtida klagomål.
• Vid friidrottsanläggningen kan det förekomma särskilt
störande ljudhändelser, så som skott från startpistoler och
diskusar/släggor som kastas in i nätburar. Risken för störning från dessa ljudhändelser bedöms större i scenario B
än i scenario A.

Sammanfattning
• Utredningen visar att mer stadigvarande boende (student- och elevboende) bäst placeras i multihallens västra
del.
• Scenario A bedöms ha mindre risk för störning för närliggande bostäder än scenario B.
• I scenario A finns mer utvecklingspotential för evenemang med ytterligare ljudhändelser.
Störande ljus
En utredningen avseende störande ljus har utförts av
SWECO. Områdets båda utomhusarenor sprider idag skräpljus vid evenemang. Eleda Stadion har en belysning på läktartaket som riktas nedåt och därmed avskärmas relativt väl.
Malmö Stadion har äldre ljustorn som kommer att bytas ut.
Kraven på belysningens ljusstyrka kommer för den nya friidrottsarenan att öka till 1 200 lux för att tillfredsställa behoven vid vissa TV-inspelningar.
• Lite skräpljus kan komma att upplevas på de lägre våningsplanen i byggnader nära friidrottsarenan. Störningsgraden ökar från våning fyra och uppåt pga den ljusbubbla som skapas.
• Kontorsverksamhet kommer att störas i mindre utsträckning eftersom evenemang till största delen pågår utanför
kontorstid.
• Konceptboendena i de olika lägena i scenario A riskerar
störning av skräpljus vid de våningsplan som är högre
än anslutande byggnader och om bostäderna har fönster
som vetter mot friidrottsanläggningen.
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Kartbilden visar lågpunkter där regnvatten samlas vid ett 100-årsregn. Ju mörkare blå och ju rödare färg desto högre vattenstånd.

•

Kontor i scenario A kan störas av ströljus vid fasader
som vetter mot friidrottsarenan vid de tillfällen då friidrottsarenan nyttjas för internationella tävlingar som kräver strålkastarljus för HD-TV-sändningar.
• Belysningen på friidrottsarenan bör bestå av tätt sittande,
avskärmad och nedåtriktad belysning i läktartak, där det
är möjligt, för att reducera mängden skräpljus till omgivningen.
Sammanfattning
• Ljus och skräpljus från friidrottsarenan beräknas inte
vara av en omfattning som påtagligt kommer att störa
sin omgivning. Dock finns viss risk för störning för konceptbostäder med fasader mot friidrottsarenan.
• Med tätare och högre bebyggelse ökar risken för störningar från ljus.
Tillsynskonsekvenser ljud- och ljusstörningar
Vid ett framtida eventuellt klagomål om ljus- eller ljudstörning mot bostäder från en idrottsarena är det verksamhetsutövaren för idrottsarenan som är ansvarig att utreda störningens omfattning och möjliga skyddsåtgärder. Om klagomålet
bedöms som substantiellt utifrån framtida bedömningsmått
och riktvärden är det upp till verksamhetsutövaren att utreda
och genomföra tekniskt och ekonomiskt möjliga skyddsåtgärder. Om det inte finns några möjliga tekniska skyddsåtgärder kan verksamheten istället behöva begränsas i dess driftstider och verksamhetsinriktning.
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Dagvatten och skyfall
Dagvatten
Ledningsnätet för dagvatten i Stadionområdet är idag fullt
utnyttjat och saknar marginal för klimatförändringar. I grannområdena Lorensborg och Bellevuegården är översvämningsrisken stor vid större regn. Behovet av fortsatt utredning,
med ett grepp om helhetssituationen är angelägen och ska
utföras inför fortsatt planering. Även om inga beräkningar
har utförts i detta tilläggsuppdrag kan några konstateranden
göras.
•

•
•
•

Det befintliga dagvattensystemet kommer inte att kunna
hantera ökade mängder i framtiden. De planerade förändringarna i Stadionområdet, där fler byggnader och
hårda ytor läggs till innebär samtidigt att viktiga grönytor
försvinner.
Det råder stor osäkerhet om som hur stor del av de utpekade gröna ytorna som kan användas för dagvattenfördröjning.
Flödesriktningar och dagvattenmängder kommer att bestämma var lösningar bäst placeras. Anslutningspunkten
för systemet finns i nordost, vid John Ericsson väg.
Ledningar som finns i området följer den befintliga Stadionbyggnaden och kommer att behöva flyttas när friidrottsarenan byggs om, oavsett utvecklingsscenario.

I Östra Stadionparken finns viss möjlighet att ta hand om dagvatten.

Åtgärder för att påverka situationen i positiv riktning
•

•

•
•

I planprogrammets strukturförslag finns en ny parkyta
väster om multihallen som kompensation för den del av
Östra Stadionparken som tagits i anspråk av MIGr, den
nya idrottsgrundskolan. Både scenario A och B innehåller en större parkyta än planprogrammets strukturplan.
Trots detta kompenseras inte all grönyta som försvinner
när nya byggnader tillkommer.
Allmänna hårdgjorda ytor, såsom torg och gator, kan
förses med luftiga bärlager. Aktivitetsytan i scenario A
och entrétorget kan på det sättet bli tillgångar för dagvattenfördröjningen.
Tak på mindre hallar och kontorsbyggnader kan utformas gröna.
Invid John Ericssons väg tas en mindre del av Östra Stadionparken i anspråk för exploatering (båda scenarierna).
Delar av parken kan eventuellt skålas, men det kräver
att flöden styrs till parken. Det är osäkert hur stor del av
parken som kan omformas och en skålning i detta läge
kan inte göras alltför djup. Parkytor ska inte ta hand om
dagvatten från privat mark för kontor.

Skyfall
Studier av lågpunkter i området visar att Malmö Stadion i
dagsläget tar hand om en stor andel av områdets regnvatten
vid ett skyfall, ca 10 000 kbm. Utanför anläggningen beräknas ca 15 000 kbm vatten idag kunna bli stående i idrottskvarteret vid ett 100-årsregn.
Ett beräkningsverktyg för skyfallsmängder har utarbetats i
samarbete mellan Malmö stads tekniska förvaltningar. Kopplat till verktyget finns referensobjekt som gör det möjligt att
uppskatta kostnaderna för skyfallsåtgärder i olika miljöer.
•

•
•

•

Planprogrammets strukturförslag och de båda prövade
scenarierna A och B skiljer sig endast marginellt åt i skyfallshänseende. De innebär alla en omfattande ombyggnad av området. Beräkningarna baseras på att i det närmaste all yta bearbetas och att de lågpunkter som finns i
idrottskvarteret försvinner. Detta innebär att 15 000 kbm
vatten även fortsättningsvis ska tas om hand för att inte
förvärra situationen i vattnets flödesriktning, längs John
Ericssons väg, mot UMAS.
Även en ny friidrottsarena på ny plats behöver kunna ta
hand om ca 10 000 kbm vatten vid skyfall.
Gröna ytor och torg, cykelparkeringar m m kan skålas
för att bilda nya lågpunkter som kan ta hand om vatten
vid stora regn. Osäkerheten är dock fortfarande stor om
tillgängliga ytor räcker till för att ta hand om skyfallsmängden 15 000 kbm.
Sammanlagd kostnad för skyfallsåtgärder i området i
samband med förändringarna beräknas bli ca 80 mnkr i
samtliga tre strukturförslag.
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John Ericssons väg får en ny indelning med gång- och cykelbana på båda sidor, nya träd och angöring
längs gatan. Multihallen kommer att ligga omedelbart söder om John Ericssons väg.

Trafik och parkering
Trafik
Med ny bebyggelse i Stadionområdets norra del ställs nya
krav på John Ericssons väg. De nya behoven och trafikförutsättningarna inom området har utretts av projektgruppen.
•

•

•

•
•
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John Ericssons väg får en ny indelning. Utrymme säkras
för busshållplatser, fler träd och viss fortsatt parkering
och angöring längs gatan. Cykeltrafiken får fortsatt gott
om plats på båda sidor av John Ericssons väg och den
södra sidan får en ny gångbana.
För att minska barriäreffekten och stärka förbindelserna
till området behöver de kopplingar för gång- och cykeltrafik som idag finns över John Ericssons väg förbättras.
Ytterligare en koppling i nivå med Pildammsteatern pekas ut som viktig.
I utbyggnadsscenarierna placeras en ny parkeringsanläggning strategiskt för att inte onödig biltrafik ska dras
in i områdets kärna där gång- och cykeltrafik är prioriterad. Ingen genomfart för allmän motortrafik kommer
vara möjlig genom området.
Gång-och cykeltrafik kommer fortsatt ta sig fram genom
Östra och Västra Stadionparken och i den östvästliga
kopplingen över Stadiontorget.
Inom området kan Skånetrafikens bussar även fortsättningsvis angöra i samband med större evenemang. I
slingan runt parkeringsanläggningen finns ytor för påoch avstigande passagerare.

Parkering
Utredningen av parkeringsbehovet för de föreslagna verksamheterna i respektive scenario utgår från behoven i en vardagssituation i idrottsområdet.
•

•

•
•

Det parkeringshus som finns vid Stadiongatan idag kan
hantera en del av det tillkommande parkeringsbehovet
men en ny anläggning med upp till sex våningar krävs
också. Gångavstånden blir rimliga från de båda parkeringsanläggningarna till idrottsfunktionerna. I anslutning
till den nya parkeringsanläggningen i norr kan viss angöring och korttidsparkering finnas. I övrigt bör ingen annan parkering än för rörelsehindrade anläggas i området.
Den nya parkeringsanläggningen kan inrymma nya typer
av mobilitetslösningar och delar av områdets cykelparkering, även om cykelparkering främst ska finnas i nära
anslutning till respektive byggnadsentré.
Bostäderna söder om Stadiongatan ska lösa sin parkering
i garage under byggnaderna.
För att kartlägga tillgången av parkering i samband med
större evenemang kan ytterligare studier av parkeringstillgången i omkringliggande områden behövas.
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