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Lorensborgsgatan förskjuts

Lorensborgstorget och Bellevuegårdens centrum utvecklas och
förstärks med möjlighet till utökad service och med bättre kommunikationer. Dessa platser får direkt koppling till Lorensborgsgatan, en
attraktiv torgyta och framsida mot gatan. Även Lorensborgs köpcentrum får bättre förutsättningar att utvecklas med bättre synlighet och
koppling till Lorensborgsgatan.
Omvandlingen och förskjutningen i sidled av Lorensborgsgatan
innebär att ytorna fördelas om. Nya planteringar skapas nära den
som går eller cyklar. Planteringarna får generösa ytor, en större variation av trädarter, buskar och andra växter och kan utformas för att
ta hand om regnvatten. Förslaget innebär att de flesta befintliga träd
behöver ersättas. De ekosystemtjänster som förloras när träden tas
ner ska ersättas inom eller i anslutning till planområdet.

Gröna miljöer bevaras

Ny bebyggelse utmed Lorensborgsgatan ska utformas med aktiva
bottenvåningar mot gatan för ökad trygghet. Den nya bebyggelsen
ska samspela med befintlig bebyggelse genom ett begränsat antal
byggnadshöjder, öppna hörn och uttrycksfulla gavlar. Ny bebyggelse
kan skilja sig från den befintliga genom till exempel annan takutformning. Varma färger och hållbara material föreslås prägla den nya
bebyggelsen.
Ny bebyggelse stärker gaturummet
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Utgångspunkten i planförslaget är att Lorensborgsgatan omvandlas
till en stadsgata utan parallellgator. Gång-, cykel- och kollektivtrafiken ges en högre prioritet för att nå en jämnare balans mellan olika
trafikslag. Gatans samlande funktion för stadsdelarna förstärks samtidigt som gatan fortsätter att fungera för genomfartstrafik. Med en
smalare sektion kan Lorensborgsgatan förskjutas i sidled och ge plats
för ny bebyggelse utmed gatan.

Ytkrävande markparkering ersätts av mobilitetshus som kan erbjuda
fler funktioner och lokal service. Ny bebyggelse föreslås på befintliga
markparkeringar och parallellgator vid Lorensborgsgatan och övriga
huvudgator. Nya boendeformer som radhus föreslås.
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Planförslaget i korthet

De befintliga stora, gröna och bilfria bostadsgårdarna behålls i så stor
utsträckning som möjligt. Befintliga kopplingar och siktlinjer till
omgivande parker bevaras. Ny bostadsbebyggelse placeras i huvudsak
på redan hårdgjorda ytor eller på grönytor med lågt rekreativt värde.
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1 INLEDNING
Planområdet omfattar Lorensborg och den östra delen av Bellevuegården. Området är idag utformat med parallellgator och gatuparkering utmed Lorensborgsgatan vilket innebär mycket hårdgjord yta
och att gatan är en barriär i området. Stora gröna gårdar, parkstråk,
många träd längs gatorna och långa utblickar gör området luftigt och
attraktivt.
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Inledning - 7

Syfte och bakgrund
Varför förtätning
En övergripande prioritering i Översiktsplan för Malmö (antagen
2018) är att Malmö främst ska växa inåt, innanför Yttre Ringvägen.
Resurser ska sparas genom att bygga staden tätare. Den täta staden
ska vara flexibel och yteffektiv. Gång-, cykel- och kollektivtrafiken
ska utgöra grunden i trafiksystemet.
Inflyttningen till Malmö är stadig och nya bostäder måste uppföras
i hela staden för att ta hand om den ökande befolkningen. Förtätning sker på många olika platser i Malmö. När möjligheter till
förtätning studeras utgår man alltid från platsens specifika förutsättningar och behov.

Bellevuegården

Lorensborg och Bellevuegården omfattas av avtal mellan Malmö
stad, Region Skåne och staten, Ramavtal 8 Storstad Malmö. Enligt
avtalet delfinansieras infrastruktursatsningar av staten. Malmö stad
förbinder sig att planera för nya bostäder inom staden under perioden fram till 2035. Läs mer om Ramavtal 8 Storstad Malmö på
sidan 21.
Varför planprogram
Planprogrammet har tagits fram för att studera hela Lorensborg och
Bellevuegården i ett sammanhang. Kunskapen som samlats in och
förslaget som läggs fram utgör underlag till kommande detaljplaner
och gatubyggnadsprojekt som kan omfatta mindre delområden.
Planprogrammet är ett visionsdokument som visar en möjlig
utveckling av området.

Lorensborg

PLANPROGRAM
samrådsförslag (SBN)
samråd
godkännande (SBN)

fastighetsägare initierar förändring

DETALJPLAN
samråd
granskning
antagande

BYGGLOV

Syftet med planprogrammet är att
• Identifiera befintliga värden som ska bevaras och värnas.
• Utreda möjligheten till nya bostäder i ett centrumnära läge.
• Undersöka hur en omvandling av Lorensborgsgatan med
anledning av Ramavtal 8 Storstad Malmö kan samverka med
ny och befintlig bostadsbebyggelse.
• Utreda hur förändringen kan tillföra så många värden som
möjligt för boende i området.

mindre områden inom planprogrammet kommer att tas fram.
Under detaljplaneprocessen prövas om ett förslag till bebyggelse
är lämpligt. Ny bebyggelse kan uppföras först efter att detaljplan
antagits och vunnit laga kraft och bygglov beviljats. Omvandlingen
av Lorensborgsgatan kan ske utan ny detaljplan, eftersom den nya
gatan ryms inom gällande detaljplan.
Miljöpåverkan
Planprogrammets genomförande bedöms inte medföra en sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3 § miljöbalken.
Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Viss
miljöpåverkan, såsom buller, ökad dagvattenavrinning och förlust
av ekosystemtjänster kan förekomma. Läs mer i kapitel 3 Konsekvenser.
Översiktsplanen och planeringsdokument
Planförslaget bygger på ställningstaganden i bland andra följande
dokument: Malmö stads översiktsplan (2018), Malmö stads handlingsplan för bostadsförsörjning (2018), Malmös trafik- och mobilitetsplan (TROMP 2016) och Miljöprogram för Malmö stad 2021–
2030. Planprogrammet är upprättat i enlighet med översiktsplanen.

Detaljplaner inom planområdet
Inom planområdet finns tre nyligen antagna detaljplaner:
Dp 5539 Hålsjön 2 m. fl.
Dp 5513 Stensjön och Delsjön
Dp 5623 Hyllie 9:5
Dessa detaljplaner möjliggör förtätning
och har varit en del i framtagandet av
planprogrammet. Bebyggelsen som föreslås i detaljplanerna följer planprogrammets intentioner. Mer information om
detaljplanerna finns på sidan 69.
Den föreslagna bebyggelsen i de antagna
detaljplanerna som ännu inte är genomförd visas som ljusgrå i illustrationsplanen.

Arkitekturstaden
Arkitekturstaden Malmö (2018) är Malmö stads arkitekturprogram
och beskriver stadens ambitioner för hur de arkitektoniska kvaliteterna ska bevaras, stärkas och utvecklas, samt hur olika byggprojekt kan bidra till att Malmö blir en nära, tät, grön och blandad
stad. Nio teser fungerar som ett verktyg för att identifiera hur varje
projekt kan tillföra värden som såväl Malmöborna, samhället och
byggaktören kan ta del av. Hur planförslaget använder sig av Arkitekturstaden beskrivs i nästa kapitel.

Planprocessen
Planprogramsförslaget har efter beslut i stadsbyggnadsnämnden
skickats ut till berörda för samråd. Allmänheten, boende och fastighetsägare, myndigheter och andra förvaltningar har haft möjlighet
att lämna synpunkter under samrådstiden. Dessa yttranden och
stadsbyggnadskontorets kommentarer finns redovisade i samrådsredogörelsen, en del av plaprogramshandlingarna. Planprogrammet
är inte juridiskt bindande utan anger stadens viljeriktning för
platsen och ska liga som utgångspunkt för detaljplaner inom
området.
Detaljplaneprocesser påbörjas på initiativ av fastighetsägare som
vill omvandla sin fastighet. Flera olika detaljplaner som omfattar
Med nio teser formuleras Malmö stads ambitioner för
hur Arkitekturstaden Malmö ska byggas.

Planeringsprocessen inklusive bygglov.
Stadsbyggnadsnämnden, SBN, beslutar om att godkänna
planprogrammet.
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Mål och visioner för mobilitet i Malmö
I Malmö stads Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), antagen av
kommunfullmäktige i mars 2016, anges en vision att skapa en mer
balanserad färdmedelsfördelning för de olika trafikslagen i Malmö.
”Gång, cykel och kollektivtrafik är det självklara valet för de som bor,
arbetar eller vistas i Malmö. Detta utgör tillsammans med effektiva
godstransporter och en miljöanpassad biltrafik grunden i den täta
och hållbara stadens transportsystem. Ett transportsystem anpassat till
människan och för staden.”
Enligt Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030, antagen av
kommunfullmäktige april 2021, ska alla i Malmö ha tillgång till
ett mobilitetssystem som ger förutsättningar för en låg miljö- och
hälsopåverkan. Marken ska användas effektivt och lämna företräde
för hållbara transportsätt.

Grafik från Malmö stads Trafik- och mobilitetsplan (TROMP).
På den övre raden visas färdmedelsfördelningen för Malmöbornas resor år 2013 och målbilden för 2030.
Den nedre raden visar färdmedelsfördelningen för inpendlingsresor till Malmö år 2013 och målbilden för 2030.

Trafikmiljöerna ska också främja den sociala hållbarheten. Enligt
Malmös översiktsplan är målet att stadens olika delar ska läkas
samman och barriärer brytas, såväl fysiska som mentala.
För att nå målen krävs framförallt en fysisk struktur som stödjer
och prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik. Målet om socialt
hållbara trafikmiljöer ska nås genom att skapa öppna, välkomnande
och trygga stråk och platser för människor att röra sig utmed och
vistas i.

Medborgardialog under samrådstiden
En stor del av medborgardialogen fördes i början av arbetet med
planprogrammet för att samla in kunskap om och synpunkter på
planområdet. Under samrådstiden var möjligheten till dialogprocess begränsad på grund av pandemin.
Samrådstiden sträckte sig från juni till september 2021. Planförslaget var tillgängligt på Malmö stads hemsida samt på Bellevuegårdens bibliotek, där också en modell över hela planområdet var
utställd. På biblioteket fanns informationsblad och möjlighet att
få en kopia av planprogrammet. På grund av pandemin var det
inte möjligt att bemanna utställningen eller hålla presentationer
av modellen. Under samrådstiden fanns en FAQ (Frequently
Asked Questions, frågor och svar) på Malmö stads hemsida och
den uppdaterades regelbundet under samrådstiden. Planscher med
information om planprogrammet fanns även i en av MKB:s lokaler
i Lorensborg. Kontaktinformation till projektledaren på stadsbyggnadskontoret var tillgänglig och en mängd frågor besvarades per
mejl och telefon under samrådstiden.
Ett samrådsmöte om planförslaget hölls i början av samrådstiden
och ett i slutet av samrådstiden. Runt 55 personer deltog på respektive möte. På grund av pandemin hölls mötena digitalt, vilket hade
både för- och nackdelar. Vid samrådsmötena kunde frågor ställas
både inför och under mötet. Projektledaren, andra experter och
politiker var tillgängliga för att svara på frågor.
För att kunna erbjuda mer personliga möten och för att ge en
bättre bild av projektets mål och förslag erbjöds även vandringar
i området som kallades framtidsvandringar. Representanter från
stadsbyggnadskontoret berättade om planförslaget under promenader genom området. Det fanns goda möjligheter att ställa frågor
både inför gruppen och enskilt. Framtidsvandringar genomfördes
vid tre tillfällen under samrådstiden.
Samarbetet med CTC har erbjudit ett forum att berätta om arbetet
med planprogrammet, dess mål, verktyg och processer för personer
som arbetar och är aktiva i området.
Förändringar efter samrådet
De yttranden som inkommit under samrådet visar att myndigheter
och andra remissinstanser i huvudsak är positiva till förslaget och de
avvägningar som gjorts i planprogrammet. Yttranden från boende
i området berör i huvudsak frågor i omedelbar anslutning till den
egna bostaden och uttrycker en oro för förändringar som brukar
förekomma vid förtätningar. Ingen enskild del av förslaget har
pekats ut på ett sådant sätt att större ändringar av planprogrammet
varit nödvändiga. De förändringar som gjorts i planprogrammet
efter samrådet handlar i huvudsak om förtydliganden av förslagets
bärande idéer.
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Bild från framtidsvandring under samrådstiden.

Modellen över planområdet var utställd på Bellevuegårdens bibliotek under samrådstiden.

CTC - Communities That Care
CTC är ett vetenskapligt grundat system
som går i linje med Malmökommissionens
rekommendationer för en socialt hållbar
stad. Arbetet går ut på att skapa goda och
trygga uppväxtvillkor för barn och unga
genom att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i barnens livsmiljöer.
Projektledaren för detta planprogram har
sedan 2018 deltagit i ett antal möten med
CTC områdesteam i Bellevuegården, Lorensborg, Stadion och Ärtholmen.
Samarbetet har gett fördjupad kunskap
om utmaningar i området gällande barnens uppväxtvillkor och erbjudit ett forum
att berätta om arbetet med planprogrammet.
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Medborgardialog i inledningsfasen
Ett övergripande mål för planprogrammet är ett stadsbyggnadsförslag som är förankrat i bostadsområdena Lorensborg och
Bellevuegården. Syftet med dialog och delaktighetsaktiviteter har
varit att åstadkomma en god grund för ställningstaganden och en
gemensam, ökad medvetenhet om stadsplaneringens frågor hos
boende och verksamma i området.
Målgrupper och deltagare
I planeringen av delaktighetsarbetet identifierades grupper som
vanligtvis är underrepresenterade eller svåra att nå. Barn och unga
lyftes särskilt fram som grupper som angelägna att höra. Under
planprogrammets tidiga skede har stadsbyggnadskontoret genomfört sju delaktiviteter. Cirka 270 personer från Lorensborg och
Bellevuegården har varit delaktiga i olika typer av samtal och aktiviteter mellan oktober 2018 och maj 2020.

Från medborgardialogen.

En verktygslåda från designdialogen.

LÄS PM
PM Delaktighet innan samråd sammanfattar delaktighetsprocesser kopplade till
planprogrammet. Alla dialogtillfällen beskrivs och slutsatser finns sammanfattade.

Metoder
För varje dialogtillfälle har metod valts utifrån vilka frågor som
diskuteras, vilken komplexitetsnivå som ska hanteras, vilka förkunskaper som krävs och hur många människor som ska mötas. En
genomgående ambition har varit att dialogtillfället ska kunna dokumenteras tydligt och enkelt, helst med hjälp av material som skapas
av deltagarna vid dialogtillfället.
Boende hos MKB har informerats vid bomöten och riktade möten
i workshopform har hållits med bostadsrättsföreningar och boende
hos Stena fastigheter. Öppna samtal har förts med barn i mellanoch högstadiet under sommaraktiviteter i områdena. Praktikanter i
Malmö stads satsning Ung i sommar har bidragit med reflektioner
kring Lorensborg. Representanter från bostadsområdenas verksamheter (genom CTC) har diskuterat värden och föreslagit mål för
barns och ungas platser utomhus. Boende och verksamma kring
Lorensborgstorget har i en gemensam designprocess formulerat
viktiga förändringar för ett aktivt och välfungerande framtida torg.
Respektive aktivitet beskrivs närmare i PM delaktighet.

som viktiga att värna och stärka, oavsett de tillfrågades ålder och
livssituation. Bostadsgårdarna bidrar idag med viktiga rekreativa
värden och kan samla de boende i lek och annan gemensam aktivitet. Möjligheten att skapa nya gröna rum i samband med att
Lorensborgsgatan byggs om och ny bebyggelse läggs till, bör tas tillvara. Ärtholmsparken är en till viss del outnyttjad resurs som idag
inte upplevs som parklik i sin karaktär.
Omvandlingen av Lorensborgstorget är viktigt för en fortsatt god
utveckling av den norra delen av området. Lorensborgs köpcentrum lyfts som en samlingspunkt med hög potential, men som
idag är sliten och behöver utvecklas. Lorensborg och Bellevuegården behöver nya mötesplatser både ute och inne. Äldre barn och
ungdomar är en särskilt viktig grupp att lyssna till.
Lorensborgsgatan är varken trafiksäker eller trygg med sina breda
mått, få övergångsställen och otydliga lösningar i parallella gator.
Stora trafikmängder och buller lyfts även som ett problem. God
kollektivtrafik och närhet till busshållplatser önskas, speciellt av de
äldre. Gång- och cykel bör prioriteras högre än idag, både i och
kring området. Idag finns många bilplatser på mark nära bostadshusen. Parkeringshus som huvudsaklig parkeringslösning väcker
oro bland de boende.
Många värderar öppenhet och siktlinjer och beskriver oro för att
ny bostadsbebyggelse kan komma att placeras alltför nära befintliga
bostadshus.

Från designdialogen om Lorensborgstorget.

I fortsatt arbete

Begränsningar
Resurser och tid för delaktighetsarbetet har begränsats något under
arbetsprocessens gång. Planerade tematiska möten i mindre grupper
fick utgå och pandemin påverkade möjligheterna till fortsatta
möten i området under 2020 och 2021.
Slutsatser från delaktighet
Nedan följer några exempel på viktig kunskap som framkommit i
delaktighetsarbetet och som har inarbetats i planprogrammet, mer
om slutsatserna går att läsa i PM Delaktighet.
Lorensborg och Bellevuegården är bostadsområden med olika identitet. Gemensamt för de berättelser stadsbyggnadskontoret fått ta
del av är att närheten till staden och det gröna i och kring områdena är karaktäriserande värden. Gröna värden i området beskrivs

Från designdialogen om Lorensborgstorget.

Ett ordmoln av deltagarnas visionsord för att beskriva
Lorensborg och Bellevuegården om 15 år.

Under dialogprocesser med boende och
verksamma i området har det framkommit många idéer om aktiviteter och verksamheter som skulle bidra till en positiv
utveckling i området. Detta gäller särskilt
under dialogen om Lorensborgstorget
och workshoppar med CTC om barnens
uppväxtvillkor.
Dialogprocesserna är väldokumenterade
och det finns ett stort värde i att återgå till
materialet inför kommande satsningar i
området, både för fastighetsägare, kommunala verksamheter och andra aktörer.

Hyresgästdagar i Bellevuegården 2017.
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Nytt i planområdet
Allmän gröning/park: 1450 kvm
Offentlig plats/torg: 1250 kvm
Bostäder: ca 120 000 kvm bruttoarea
= 1200 bostäder, varav ca 800 på
kommunal mark och ca 50 radhus
Vårdboende: 3100 kvm bruttoarea
Arbetsplatser, service/handel:
7 700 kvm bruttoarea
Förskoleplatser: 280 barn
Mobilitetshus: 1290 bilplatser,
varav 650 platser ersätter
befintliga markparkeringar
3 hållplatser för MalmöExpressen

2 PLANFÖRSLAG
Stadsbyggnadsidé
Funktion, form och framtid
Lorensborgsgatan utvecklas till ett attraktivt stråk och en tryggare
gata kantad med ny bostadsbebyggelse. Gatan erbjuder goda förutsättningar för gång-, cykel och kollektivtrafik samtidigt som biltrafiken får plats. Ett spännande och varierande gaturum skapas med
aktiva bottenvåningar vid inbjudande torg, intressant arkitektur
och vacker grönska. Lorensborgsgatan binder samman området
istället för att vara en barriär.
Planförslaget identifierar befintliga värden som ska bevaras och
skapar nya värden. Planförslaget stärker områdenas särart och
bygger vidare på kvaliteter som gröna bilfria gårdar, gröna gator,
stadsdelstorg, öppna kvartersstrukturer och ett begränsat antal
byggnadshöjder som återkommer. Samtidigt gör planförslaget
tydliga tillägg med bebyggelse som vänder framsidan mot gatorna.
Genom att lyfta bort bilplatser från marken och samla dem i yteffektiva i mobilitetshus, skapas förutsättningar för de nya kvaliteterna.
Stadens miljömässiga hållbarhet stärks genom att nya bostäder
skapas i centrumnära och kollektivtrafiknära lägen. Boende i
området får möjlighet till ett mer hållbart resande där buss och
cykel blir mer attraktiva färdmedel. Förtätningen kan ske med en
mycket liten ökning av hårdgjord mark eftersom huvuddelen av ny
bebyggelse föreslås på redan hårdgjord mark. Utmed Lorensborgsgatan skapas generösa ytor för planteringar med många arter av träd
och buskar som kombineras med ytor för hantering av dagvatten
vilket bidrar med många ekosystemtjänster i framtiden. Genom att
stärka strukturen och arkitekturen i planområdet skapas förutsättningar för hållbarhet över lång tid.
Lorensborg och Bellevuegården kompletteras med nya platser med
goda förutsättningar för lokalt företagande och service som gör
det lättare att lösa livspusslet nära hemmet. Kvalitativ allmän plats
skapas där mötesplatser och stadsliv kan växa fram. Lorensborgsgatan omvandlas till en mångfunktionell stadsgata. Nya byggnader
föreslås utmed gator och stråk där de kan bidra till att skapa rörelse
och överblick för ökad trygghet. Parker och gröna gårdar bevaras i
mycket stor utsträckning i hela planområdet.

14 - Konsekvenser

Befintliga byggnader

Ny park

Redan planlagda
byggnader

Torg

Föreslagen bostadsbebyggelse

Ny allmän gata

Föreslagen bostadsbebyggelse
med förskola

Kvartersgata

Föreslagen bostadsbebyggelse
med verksamhetslokaler

Busshållplats

Föreslagen bebyggelse
som är svår att genomföra

Planområdesgräns

Den nya bebyggelsen lokaliseras omsorgsfullt för att bevara och
förstärka områdets kvaliteter. Ny bebyggelse får ett eget uttryck
som kompletterar den befintliga bebyggelsen och betonar områdets
särart. Den nya arkitekturen kan få ett eget uttryck med exempelvis synliga tak, hållbara material och varma färger. Ett nytt lager
adderas i staden.

STADEN
FUNKTION

STADEN
FORM

STADEN
FRAMTID

RUMMET
FUNKTION

RUMMET
FORM
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Nya kvaliteter i Lorensborgsgatan
• Den nya bebyggelsen längs Lorensborgsgatan möjliggör mer intressanta
gaturum där människor väljer att röra sig
och därmed blir gatan tryggare.
• Gatans barriäreffekt minskas genom att
fler trafiksäkra korsningspunkter gör det
möjligt för boende att enklare röra sig i
området.
• De som går och cyklar inom eller genom
området får bättre förutsättningar.
• Ny bebyggelse har en skala och utformning som är anpassad till människor som
rör sig till fots.
• Nya planteringsytor kan rena och fördröja dagvatten samtidigt som växtligheten
blir mer attraktiv och tillgänglig.
• Kollektivtrafiken får god framkomlighet
och upplevs som ett tillförlitligt färdmedel.
• Gatans funktion som genomfartsgata
bibehålls.

Mobilitetshus
• Ett mobilitetshus viktigaste funktion är
parkering av bilar.
• Mobilitetshus ska också erbjuda en
mångfald av transportalternativ så att
fler resor kan göras med annat än den
egna bilen. I ett mobilitetshus kan det
finnas bilar och olika typer av cyklar som
delas genom delningstjänster.
• Service av olika slag kan placeras i bottenplan, vilket kan göra mobilitetshus till
lokala samlingspunkter för boende och
verksamma i närheten.
• Mobilitetshus ska utformas flexibelt så
att de kan anpassas efter den framtida
mobilitets- och parkeringsefterfrågan i
staden.

De viktigaste avvägningarna
Att planera för förtätning i ett befintligt bostadsområde innebär
avväganden och prioriteringar mellan olika faktorer som påverkar
både miljön och de boende i området. I det här stycket förklaras
och motiveras de viktigaste avvägningarna som gjorts i arbetet med
planprogrammet.
Lorensborgsgatan omvandlas
Huvudprincipen i planprogrammet är en omvandling av Lorensborgsgatan, genom att gatan byggs om och att omgivande parallellgator och markparkeringar bebyggs med bostäder och bostadsgårdar. Det innebär att befintliga träd i Lorensborgsgatan måste
fällas, att utsikten för boende med fönster mot gatan och siktlinjen
längs Lorensborgsgatan förändras. De nya kvaliteter och funktioner
som tillskapas i gatan och gaturummet och möjligheten att bygga
nya bostäder har bedömts vara viktigare än att bevara befintliga träd
och utblickar.
Befintliga bostadsgårdar bevaras
Planområdet har idag många stora bostadsgårdar, ofta med koppling till parker i anslutning till planområdet. Dessa gröna miljöer
har bedömts vara viktigare att bevara än att bygga ännu fler
bostäder. Därför föreslår planprogrammet i huvudsak ny bostadsbebyggelse på markparkeringar och andra hårdgjorda ytor eller på
grönytor som har lågt rekreativt värde.
Parkering i mobilitetshus
För att kunna bygga nya bostäder på markparkeringar måste nya
parkeringsplatser tillskapas. Mobilitetshus i strategiska lägen gör
förtätningen möjlig, men innebär att befintliga boende kan få
större avstånd mellan sin bostad och parkeringsplats och att parkeringen blir dyrare än idag. En effektiv markanvändning och att
främja hållbara transportmedel har bedömts vara viktigare än den
enskilda individens tillgänglighet till den egna bilen.
Fler använder befintliga parker
Planförslaget rymmer väldigt lite ny parkmark eftersom det i
huvudsak är utmed Lorensborgsgatan förändringar föreslås och de
ytorna är inte lämpliga för park. Att tillföra bostäder har bedömts
vara så viktigt att nya boende får använda befintliga parker i anslutning till planområdet.

Mellan bostadsgården i kvarteret Nytorp och Stadionparken finns idag ingen tydlig
gräns. Bild från Lorensborgsdagen anordnad av MKB.
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Blandad stad med betoning på bostäder
Förslaget innebär att områdets goda boendekvaliteter med stora,
gröna och bilfria gårdar behålls och förstärks för både nya och
befintliga bostäder. Området kompletteras även med nya boendeformer i form av radhus. Totalt kan cirka 1200 nya bostäder
tillskapas inom planområdet. Fler boende ger ett utökat underlag
för lokal service och verksamheter som underlättar vardagen. Flera
förskolor, med stora gårdar och fina lägen, tillkommer. Gemensamma mötesplatser förstärks med funktioner som tilltalar olika
målgrupper.
Det kan behövas olika typer av specialboenden i området, till
exempel LSS och trygghetsboende, bland annat för att möjliggöra
kvarboende inom området.

Svårgenomförda byggnader
Föreslagna byggnader som är ritade med
streckade linjer bedöms vara svåra att genomföra. Anledningen kan vara att
• de måste invänta omfattande åtgärder
mot skyfall utanför planområdet.
• de ligger på plats för verksamheter som i
dagsläget inte planerar att flytta.
• nya bostäder måste bli en del av en befintlig bostadsrättsförening för att få tillgång till bostadsgård.

Vid torgen i Lorensborg och Bellevuegården planeras mobilitetshus
som kan rymma parkering, bil- och cykelpool, butiker, gym och
annan service. Nya verksamhetslokaler utmed gatan kompletterar
befintliga lokaler i mer undanskymda lägen. Sammantaget skapas
förutsättningar för en blandning av större och mindre verksamheter, småföretagare och specialister att hitta rätt lokal. Allt detta
bidrar till att skapa en attraktiv stad och underlätta för boende i
området att lösa en stor del av livspusslet nära hemmet.
Viss bebyggelse i förslaget redovisas som svår att genomföra. Det
beror på olika saker i olika delar av planområdet. Förslaget visar
bebyggelse som kan ge goda bostäder och skapa en välfungerande
helhet om de särskilda utmaningarna kan lösas.

I kvarteret Vendelsfrid skiljer sig de olika bostadsgårdarna från varandra med omsorgsfullt utformade portar.
Den här bilden är tagen vid gula gården.

Lorensborgsgatan norr om Hallingsgatan, nuvarande utformning. Vy mot norr.

Lorensborgsgatan norr om Hallingsgatan, omvandling enligt planförslaget. Vy mot norr.
Ny bebyggelse tillkommer öster om Lorensborgsgatan.
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Gata för stadsliv
Lorensborgsgatan är en av Malmös viktiga huvudgator i sydväst.
Idag är gatan en transportled och en barriär. Med den föreslagna
utformningen kan gatan fortsatt ha kvar sin funktion som huvudgata och samtidigt vara en samlande gata för stadsdelarna. Genom
att skapa kvalitativ allmän plats med många funktioner kan Lorensborgsgatan bli en gata för stadsliv för alla som bor i området.
Ny bebyggelse med entréer mot gatan bidrar till mer rörelse i
området och fler ögon på gatan, vilket kan öka tryggheten för
de som bor och rör sig i området. Lorensborgsgatan får fler
målpunkter som binder samman området och skapar naturliga
rörelser mellan planområdets östra och västra delar. Fler säkra övergångsställen tillkommer i korsningspunkter och i anslutning till
hållplatser. Ombyggnaden av gatan bidrar också till stärkta lägen
för service och verksamhetslokaler. Ny förgårdsmark och synliga
gårdar skapar förutsättningar för mer varierade och intressanta
uttryck längs gatan.

Illustration: Mandaworks

Lorensborgsgatan
Lorensborgsgatan
• Minskning av yta för allmän plats:
25 200 kvm eller ca 12 %
• 3 hållplatser för MalmöExpressen
• Mobilitetshus Lorensborg:
565 platser
• Mobilitetshus Bellevuegården:
380 platser

Genom att bygga enbart på ena sidan Lorensborgsgatan och genom
att skifta sida för ny bebyggelse i Lorensborg respektive Bellevuegården, så får gatan karaktär av både befintlig och ny bebyggelse.
Det är ett värde att befintlig bebyggelse finns på den ena sidan
av gatan och kan kännas igen efter omvandlingen av Lorensborgsgatan. Den nya bebyggelsen längs Lorensborsgatan bör i sin
karaktär utgöra ett komplement till den befintliga bebyggelsen.
Med den nya bebyggelsen får planområdet en ny årsring av arkitektur som speglar vår samtid.
Befintliga kiosker vid Lorensborgsgatan kan inte finnas kvar på de
platser de finns idag vid omvandlingen av gatan. Istället kommer
bra förutsättningar för att driva mindre kiosk- eller restaurangverksamhet finnas på nya platser längs gatan.

bostad

2,5

3,0

gång

cykel

3,5
flexyta
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14,0 meter

3,5
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flexyta
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flexyta

cykel
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Principsektion för Lorensborgsgatan.
Detaljerad utformning av gatan utreds av fastighets- och gatukontoret i kommande förstudie.
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Flexyta
En flexyta är en yta i en gatusektion som
kan innehålla flera olika funktioner.
I flexytan går det att plantera träd och
annan grönska. Ytan kan även rena och
fördröja dagvatten. Flexytor kan också utformas med parkeringsfickor för korttidsparkering och angöring.

LÄS PM
Träden i Lorensborgsgatan har inventerats
och värderats enligt två etablerade modeller. Läs mer i PM Offentlig miljö.

I fortsatt arbete
• Förstudien för ombyggnad av
Lorensborgsgatan bör utreda hur och
var grönytorna i gatusektionen kan breddas till fickparker.
• Fortsatt arbete bör utreda innovativa
sätt att bygga gator med exempelvis luftigt bärlager.

Gata som grönt rum
Lorensborgsgatans många träd och lummighet är en kvalitet som
uppskattas av många, speciellt av de boende i området. Gaturummet är idag väldigt brett. Efter omvandlingen kommer Lorensborgsgatan fortfarande att upplevas som en bred, grön gata med
både träd och andra växter, även om gatan genomgår en stor
förändring. Målet är att skapa en stadsgata med stora gröna kvaliteter. Den nya gatusektionen har anpassats för att möjliggöra nya
träd och planteringar längs hela gatan i så kallade flexytor. Lorensborgsgatan kommer att ha varierande bredd vilket gör det möjligt
att flexytorna på vissa platser kan bli bredare och gestaltas som små
fickparker, med grönska och sittplatser. I flexytorna finns det också
möjlighet att fördröja dagvatten.
Omvandlingen av Lorensborgsgatan innebär att remsan med
buskage och träd som funnits mellan Lorensborgsgatan och dess
parallellgator försvinner. Befintliga träd ska bevaras där det är
möjligt, till exempel på den östra sidan av Lorensborgsgatan genom
Bellevuegården. I det fortsatta arbetet ska också möjligheten att
flytta befintliga träd utredas.

En huvudgata
Lorensborgsgatans nya sektion utgår från utformningsriktlinjer i
Ramavtal 8 Storstad Malmö. I standardsektionens mitt förläggs
kollektivtrafikkörfält vilket innebär en ökning med ett körfält i
vardera riktning genom Lorensborg. I Bellevuegården omvandlas
ett bilkörfält till kollektivtrafikkörfält.
I Lorensborgsgatans korsningspunkter med Stadiongatan och
Ärtholmsvägen föreslås att de befintliga cirkulationsplatserna ersätts
med signalreglerade korsningar likt korsningen med John Ericssons
väg. Detta ger bättre trafiksäkerhet och bättre förutsättningar för
kollektivtrafiken genom Lorensborg och Bellevuegården.
De som färdas med bil och som har sin målpunkt inom Lorensborg
och Bellevuegården ska ledas in i mobilitetshus nära Lorensborgsgatan vilket bidrar till mindre trafik i närheten av bostäderna.
På båda sidor av Lorensborgsgatan planeras breda cykelbanor.
Dessa cykelbanor får raka och gena sträckningar, god orienterbarhet
och bra framkomlighet. Lorensborgsgatans nya cykelbanor och
de befintliga cykelvägarna i parkerna i planområdets ytterkanter
får delvis olika funktioner som ger cyklisterna fler valmöjligheter.
Respektive alternativ kan vara attraktivt beroende på tidpunkt,
trygghetsupplevelse samt var målpunkten finns.
Himmelsblå gata
Lorensborg har med sin närhet till Stadion en viktig funktion som
samlingspunkt vid fotbollsmatcher. Omvandlingen av Lorensborgsgatan till en stadsgata ger bättre förutsättningar för människor att
mötas, till exempel genom att torgen placeras i direkt anslutning
till och öppnas upp mot gatan. De många åskådare som kommer
till matcher via Lorensborgsgatan får bättre bussförbindelser och
möjlighet att nyttja de planerade mobilitetshusen som beräknas ha
20–30% lediga bilplatser under matchtider.

Ramavtal 8 Storstad Malmö
Malmö stad, Region Skåne och staten
har genom Sverigeförhandlingen ingått
Ramavtal 8 Storstad Malmö, för att förverkliga en vision om ett helt och hållbart
Malmö, där den utbyggda kollektivtrafiken
skapar förutsättningar för att hålla en hög
takt på bostadsbyggandet.
I avtalet ingår
• 26 750 nya bostäder,
• fyra nya busstråk anpassade för MalmöExpresser
• tre elbusslinjer
• tre mil nya cykelbanor
• utbyggd Pågatågstrafik till Lomma Kävlinge
Projekten finansieras genom bidrag från
staten på 50% för kollektivtrafiken och
25% för cykelbanorna, under förutsättning
att Malmö stad ser till att det byggs bostäder. Infrastrukturprojekten ska vara genomförda 2031 och bostäderna ska vara
klara 2035. Läs mer på malmo.se/stadsutveckling/tema/resande-och-infrastruktur.

Stadionområdet ligger i anslutning till Lorensborg som tidigare kallades Stadionstaden.

Hallingsgatan kopplar ihop Lorensborg med Stadionområdet.
I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm finns en grönskande gatumiljö med planteringszoner som också hanterar dagvatten. Foto: Stockholms stad.
Bilden visar ett exempel på hur flexytorna utmed Lorensborgsgatan kan se ut. Grönytor med en sådan utformning fördröjer och renar dagvatten, bidrar med biologisk mångfald och kan ha rekreativa värden.
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Befintliga cykelstråk visas lila, befintliga cykelstråk som
tas bort är streckade lila. Nya cykelstråk visas i turkost.

Gata med mer utrymme för gång, cykel och kollektivtrafik
Ett syfte med omvandlingen av Lorensborgsgatan är att transportera fler människor på mindre yta, vilket åstadkoms genom att
ge mer utrymme åt gång-, cykel- och kollektivtrafik i gatan. Nya
breda cykelbanor längs gatans båda sidor och körfält för busstrafik i
respektive riktning möjliggör fler och snabbare resor med cykel och
kollektivtrafik. Planprogrammet visar att omvandlingen av Lorensborgsgatan gör det möjligt för gatan att fungera både för det lokala
stadslivet och för genomfartstrafik.

Ramavtal 8 Storstad Malmö
För Lorensborg och Bellevuegården omfattar Ramavtal 8 Storstad
Malmö nya cykelbanor längs Lorensborgsgatan och att busslinje 8
kommer att ersättas av linje 10, som år 2029 planeras vara elektrifierad. Linje 34 kommer även i fortsättningen trafikera den södra
delen av planområdet på samma sätt som idag. Bostäder som byggs
inom planområdet under perioden fram till 2035 kan räknas in i
stadens bostadsåtagande gentemot staten. Lorensborgsgatans sektion
har utrymme för att i framtiden kunna anlägga spårväg.

Planprogrammet föreslår en ombyggnad som gör det lättare att
röra sig till fots och med cykel längs med och tvärs över gatan.
Nya cykelbanor längs Lorensborgsgatan ökar trafiksäkerheten för
cyklister som idag tvingas cykla i blandtrafik norr om Stadiongatan.

I Ramavtal 8 Storstad Malmö är ambitionen att cykelbanorna
ska fortsätta på båda sidor av Lorensborgsgatan även söder om
Ärtholmsvägen. Möjligheten att uppföra dessa kommer att utredas
vidare av fastighets- och gatukontoret.

Den föreslagna ombyggnaden av Lorensborgsgatan gör också att
det blir bättre för den som åker buss. Bussens körväg blir rakare
när cirkulationsplatser görs om till korsningar med trafikljus och
kollektivtrafikkörfält gör att bussen blir mer pålitlig i rusningstrafik.
Inom planområdet föreslås tre nya hållplatslägen, alltså en hållplats
mindre än idag. En hållplats förläggs cirka 100 meter söder om
John Ericssons väg, i direkt anslutning till den nya placeringen av
Lorensborgstorget. Strax norr om Stadiongatan planeras en hållplats. Vid Bellevuegårdens centrum placeras en hållplats i direkt
anslutning till torget och det nya mobilitetshuset. På detta sätt får
boende inom planområdet max 500 meters gångväg till en busshållplats. Busshållplatserna ligger i anslutning till övergångsställen.

Gul prick visar nya hållplatslägen för MalmöExpressen.
Bostäder inom transparent gul cirkel får max 500 meter
till nya hållplatslägen.

Omvandlingen av Lorensborgsgatan kräver inte en ny detaljplan
eftersom den nya gatan ryms i gällande detaljplan. Malmö stad
genom fastighets- och gatukontoret kommer att ta fram en
förstudie av utformningen av gatan innan projektering och genomförande.

Sektion genom Lorensborgsgatan vid hållplatsen intill det nya Lorensborgstorget. Vy mot norr.
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Korsningen Lorensborgsgatan - Stadiongatan från nordväst.
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Bebyggelse
I Lorensborg föreslås ny bebyggelse längs Lorensborgsgatans östra
sida. De nya bostadskvarteren föreslås ha en kvartersstruktur med
inslag av öppna hörn och ett begränsat antal byggnadshöjder.
Höjderna på den nya bebyggelsen föreslås vara 6,5 våningar utmed
Lorensborgsgatan och 4,5 våningar längs tvärgator och mellan nya
bostadsgårdar.
I kvarteret Vendelsfrid, närmast Vendelfridsparken, föreslås en
komplettering med nya bostäder i 5,5 våningar på gårdarnas östra
del mellan de befintliga 10-våningshusen. Befintliga byggnader är
noggrant placerade med en liten förskjutning som måste bevaras
genom att nya byggnader placeras i samma mönster. På befintlig
markparkering vid Vendelsfridsgatan föreslås radhus som ett
komplement till områdets bostadsutbud.
I den norra delen av kvarteret Hallingsborg, vid John Ericssons väg,
föreslås nya bostadshus i 5,5 våningar på den plats som idag utgörs
av markparkering och en bensinstation.
Vid John Ericssons väg, i kvarteret Lorensborg, föreslås nya
bostadshus i 5,5 våningar. En byggnad med upp till 11 våningar
med utsikt över Pildammsparken kan eventuellt utredas i detaljplaneskedet. Dessa bostäder skulle behöva ingå i samma bostadsrättsförening som befintliga bostäder i kvarteret Lorensborg och dela
den befintliga bostadsgården. Ny bebyggelse på denna plats kan
fungera som bullerskydd så att kvarteret Lorensborg får en tystare
bostadsgård.
Vid Vendelfridsgatan i kvarteret Nytorp föreslås cirka nio radhus i
2,5 våningar på den yta som idag är markparkering.

Lorensborg
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I kvarteret Nytorp föreslås en ny förskola på den östra delen av
bostadsgården. Den gröna gården upplevs av de boende som viktig
kvalitet och en ny förskola på gården innebär en stor förändring.
Trots det bedöms detta vara en plats där det går att tillskapa en tillräckligt stor förskolegård som är bilfri och bullerfri, som ligger nära
en park och som ger goda förutsättningar för barnen i närområdet
att ha en bra förskoletid. I kommande detaljplanearbete utreds hur
förskolebyggnaden och förskolans gård kan utformas för att säkerställa att förändringen är lämplig. Även frågor som angöring, parkering, skuggning och buller utreds i detaljplaneskedet. Det är viktigt
att förbindelsen mellan gården och Stadionparken behålls.
Lorensborgstorget
Lorensborgstorget föreslås få en ny placering och minskas i storlek
för att kunna bli mer aktivt och koncentrerat. Den nya placeringen innebär närhet till Lorensborgsgatan, den nya hållplatsen
och det nya mobilitetshuset. Det befintliga 16-våningshuset med
butikslokaler i bottenvåningen bildar fond till torget. Nya bostäder
med lokaler i bottenvåningen och entréer mot torget bidrar till att
rama in torget och skapa mer rörelse. Det nya torget föreslås innehålla mer grönska än det befintliga och det bör utredas om det är
möjligt att flytta fontänen med konstverket Laxtrappan till den nya
torgytan och på så vis bevara den.

Nytt i Lorensborg
Allmän gröning/park: 1450 kvm
Offentlig plats/torg: 1250 kvm
Kvartersmark: 216 000 kvm
Bostäder: 79 000 kvm bruttoarea
= ca 790 bostäder, varav 640 på kommunal mark och ca 190 bostäder
svårgenomförda
Arbetsplatser service/handel:
3700 kvm bruttoarea
Förskoleplatser: 120 + 80 barn
Mobilitetshus: 565 bilplatser,
varav 450 platser ersätter befintliga
markparkeringar
2 hållplatser för MalmöExpressen

Förskola i kv Nytorp
• Gården är idag 17 500 kvm stor. Det
innebär 37 kvm gård/lägenhet, vilket är
en mycket hög siffra.
• En förskolegård inklusive byggnad behöver vara i storleksordningen 4 000 – 5
000 kvm.
• Med en förskola på gården rymmer bostadsgården 26 kvm gård/lägenhet, vilket är en rymlig gård.
• Det är möjligt att förskolegården kan
användas av boende under kvällar och
helger när förskolan är stängd.

Konstverket Laxtrappan av Einar Nettelbladt år 1960 finns
idag på Lorensborgstorget. Det bör utredas om det är
möjligt att flytta konstverket till den nya torgytan.
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Mot torget föreslås att mobilitetshuset byggs på med enkelsidiga
lägenheter. En trädgård för boende kan finnas på en del av mobilitetshusets tak och en del av de boendes utemiljö kan tillgodoses på
del av den yta där dagens torg finns. Mobilitetshusets bottenvåning
är en lämplig plats för nya lokaler av både mindre och större storlek,
exempelvis är det ett bra läge för en matvarubutik.
Lorensborgs köpcentrum
För att skapa förutsättningar för Lorensborgs köpcentrum att
anpassas till nutidens behov byggs det om så att det får en mer
utåtriktad karaktär. Framför Lorensborgs köpcentrum skapas en
liten torgyta som är tillräckligt stor för att ett fåtal bilplatser för
korttidsparkering ska kunna samsas med funktioner som uteservering, grönska och sittplatser.

Lorensborgs köpcentrum byggs om för att få en mer
utåtriktad karaktär. En liten torgyta skapas framför köpcentrumet.

Gatunät
I Lorensborg förskjuts Lorensborgsgatan mot väster och parallellgatorna försvinner. Ny cykelväg anläggs på båda sidor av Lorensborgsgatan och närmast byggnaderna skapas en bred gångbana. I anslutning till den nya hållplatsen anläggs nya övergångsställen.
Dammfrivägens koppling till Lorensborgsgatan tas bort för att
öka trafiksäkerheten och Dammfrivägen avslutas istället med en
vändplats i norr. Den öst-västliga delen av Dammfrivägen kan
omvandlas till gård med körbar yta för angöring.

Nya byggnader invid det nya Lorensborgstorget föreslås
ha ytor för lokal service i bottenvåningarna. Torget kommer att ligga intill en busshållplats och ett mobilitetshus.
Illustration: Mandaworks

Närhet till befintliga bostäder
• I planprogrammet redovisas nya byggnader som enkla klossar. När de är placerade i närheten av befintliga bostäder
är principen att avståndet ska motsvara
bredden på en lokalgata i Malmö.
• I detaljplaneskedet kommer nya byggnaders placering och utformning, inklusive
fönster och balkonger, studeras i detalj
för att minimera negativ påverkan på
befintliga bostäders tillgång till dagsljus
och risk för insyn mellan bostäder.

Mobilitetshus Lorensborgstorget
Ett mobilitetshus placeras i korsningen John Ericssons väg Lorensborgsgatan och får ett strategiskt läge i direkt anslutning till
det nya Lorensborgstorget och den nya busshållplatsen. Det starka
sambandet mellan mobilitetshuset, torget och busshållplatsen skapar
en naturlig mötesplats, stärker möjligheterna att välja olika flexibla
mobilitetslösningar och underlättar för vardagslivet. Mobilitetshuset får infart för bil från John Ericssons väg och nås av gående och
cyklande genom en entré mot Lorensborgstorget.
Mobilitetshuset kommer vara en del av det första intrycket av planområdet för personer som kommer från centrala Malmö. Mötet
med Kronborg och Pildammsparken gör det till en känslig plats för
placering av en så stor byggnad som ett mobilitetshus. Placeringen
av mobilitetshuset har många stadsbyggnadsmässiga fördelar och
det är också den enda platsen i närheten av korsningen som lämpar
sig för ett så stort kvarter som behövs för mobilitetshuset. Det är
viktigt att mobilitetshusets utformning studeras noga i kommande
planarbete.

De befintliga lokalerna vid Hallingsborg bör bevaras och
kommer få ett fint läge nära nya busshållplatsen.

Falkmansgatans koppling till Lorensborgsgatan tas bort och ersätts
av en ny infart från John Ericssons väg, med angöring till mobilitetshuset vid Lorensborgstorget och till bostäder i den norra delen
av kvarteret Lorensborg. Falkmansgatan kan omvandlas till gård
med körbar yta fram till det underjordiska garaget.
På Hallingsgatans norra sida anläggs en ny gång- och cykelväg för
att skapa en säker skolväg till Lorensborgsskolan.
Angöring till ny och befintlig bebyggelse är främst tänkt att ske från
planområdets lokalgator. I vissa större kvarter kan det vara aktuellt med angöring på mindre gator där gående prioriteras. Trafiken
på lokalgatorna förväntas minska något när en del av bilplatserna
flyttas till mobilitetshus.

Befintlig bebyggelse präglas av tegel och betong, uttrycksfulla gavlar och kvarter med öppna hörn.

Lorensborgsgatans korsningar med lokalgatorna Hallingsgatan och
Vendelsfridsgatan regleras med trafikljus vilket underlättar utfart till
huvudgatan och skapar säkra kopplingar för gående och cyklister.
Parkmark
Söder om den västra delen av Vendelfridsgatan föreslås en ny
parkyta på den plats som idag är markparkering och tillhör MKB.
Eftersom planområdets markparkering i så stor utsträckning som
möjligt föreslås ersättas av parkering i mobilitetshus, kan ytan som
idag har stora befintliga gröna värden med uppvuxna häckar och
träd omvandlas till en gröning med lekplats.
En ny park föreslås i Vendelsfrid eftersom bilparkeringen
kan flyttas till ett mobilitetshus.
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Bebyggelse
Längs Stadiongatan föreslås mobilitetshus, radhus, förskola och
flerbostadshus. Bebyggelsens entréer vänds mot gatan och trafikrummet omvandlas till en stadsgata.

Stadiongatan
Mobilitetshus 340 platser,
varav 100 platser ersätter befintliga
markparkeringar

I ett nytt kvarter väster om Gula gården i kv Vendelsfrid föreslås en
ny förskola för cirka 80 barn i byggnadens bottenvåning och nya
bostäder på våningarna två till fem. Byggnaden möjliggör en bullerskyddad gård med plats för både förskolans friyta och utemiljö för
de boende.
På Stadiongatans södra sida föreslås ett nytt mobilitetshus med plats
för idrottsfunktioner där det idag finns en byggnad som inrymmer
kontor och sportanläggning. Radhus i 2,5 våningar föreslås på den
befintliga markparkeringen öster om det föreslagna mobilitetshuset.
Sydöst om korsningen Stadiongatan - Lorensborgsgatan, föreslås en
ny byggnad i 5,5 våningar för att variera och få mer aktivitet gaturummet genom att bostadsentréer vänds mot gatan. Det är också
positivt att minska avståndet mellan gatan och bebyggelsen. I det
fortsatta arbetet måste byggnadens positiva aspekter på gaturummet
vägas mot konsekvenserna av att fälla befintliga träd på platsen.
På Stadiongatans södra sida, öster om Lorensborgsgatan, föreslås
påbyggnad på befintligt kontorshus, nya bostadshus i 10 respektive
tre våningar samt ett mindre bostadshus vid Stadionkyrkan. De nya
bostadshusen mellan befintlig kontorsbyggnad och Stadionkyrkan
kan bli svåra att genomföra med anledning av skyfallsproblematik,
men innebär fler bostäder i ett centralt läge. Bostadsentréer och
fönster mot gatan kan bidra till att öka tryggheten.

Stadiongatan
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På Stadiongatans norra sida, öster om Lorensborgsgatan, föreslås
flerbostadshus i 6 våningar. De bedöms vara svårgenomförda på
grund av skyfallssituationen och kan bara komma till om risken för
översvämning vid skyfall kan minskas på platsen genom åtgärder
uppströms. Dessa bostäder skulle behöva ingå i samma bostadsrättsförening som och dela bostadsgård med befintliga bostäder i
kvarteret Knutstorp. Byggnadernas placering bidrar med bullerskydd för gårdarna i kvarteret Knutstorp, men medför att viss utsikt
försvinner och att delar av gårdarna skuggas mer än idag. Bostadsentréer och fönster mot Stadiongatan skapar mer liv och rörelse.

Ångpanneföreningens gamla kontorsbyggnad vid Stadiongatan omfattas av en ny detaljplan, dp 5623, som
möjliggör bostäder, centrumverksamhet, vård, kontor,
förskola/skola och gymnasieskola för att öka flexibiliteten
för användningen inom kvarteret och säkra byggnadens
kulturhistoriska värden.

I anslutning till Stadionkyrkan föreslås ny bebyggelse.

Föreslagen verksamhet
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Gatunät
Cirkulationsplatsen i korsningen Stadiongatan - Lorensborgsgatan
omvandlas till en signalreglerad korsning vilket ger kollektivtrafiken bättre framkomlighet. I övrigt har inte Stadiongatan studerats
i planprogrammet.
Nya cykelbanor på båda sidor av Lorensborgsgatan kopplas
samman med den befintliga cykelvägen på Stadiongatans norra
sida. De befintliga cykelvägarna genom parkerna på respektive sida
av planområdet kommer fortsatt ledas i cykeltunnel under Stadiongatan.
Parallellgatan norr om Stadiongatan, väster om Lorensborgsgatan,
tas bort och bilplatserna ersätts med grönska och ytor för hantering
av dagvatten. Vendelsfridsstigen förlängs till Stadiongatan. Markparkeringen vid parallellgatan norr om Stadiongatan, öster om
Lorensborgsgatan, föreslås ersättas med nya bostadshus. Parallellgatan till Stadiongatan kan omvandlas till gård med körbar yta och
avslutas med vändplats i sydvästra hörnet av kvarteret Knutstorp.
Parallellgatorna söder om Stadiongatan, Hålsjögatan och Stensjögatan, bevaras men föreslås göras smalare till förmån för djupare
kvartersmark med mer grönska norr om gatorna.
Enebacksstigen, som idag går diagonalt över ytan väster om Gula
gården i kv Vendelsfrid, föreslås få en ny sträckning för att ge plats
till ett nytt kvarter och koppla Solbacksvägen till Stadiongatan.

Nya bostadshus med gröna bostadsgårdar ersätter markparkeringar. Illustration: Mandaworks

Mobilitetshus Stadiongatan
Den föreslagna placeringen av mobilitetshus Stadiongatan gör att
boende inom planområdet får som längst 500 meter till ett mobilitetshus. Mobilitetshuset kan nyttjas av boende både i Bellevuegården och Lorensborg. Från detta mobilitetshus är det cirka 300
meter till det nya hållplatsläget strax norr om korsningen Lorensborgsgatan - Stadiongatan. Mobilitetshuset ligger i nära anslutning till den cykelväg som går i tunnel under Stadiongatan och ger
parkeringsmöjligheter för Hålsjöns förskola samt den planerade
förskolan på Stadiongatans norra sida.
I mobilitetshusets bottenvåning kan en lokal för idrott anläggas, till
exempel en hall för boll- och racketsport.
Cirkulationsplatsen vid korsningen Lorensborgsgatan - Stadiongatan föreslås ersättas av en signalreglerad korsning
för att skapa bättre framkomlighet för kollektivtrafiken..

30 - Planförslag

Planförslag - 31

Bebyggelse
I Bellevuegården föreslås Lorensborgsgatan förskjutas åt öster och
ny bebyggelse föreslås på Lorensborgsgatans västra sida. Precis som
i Lorensborg föreslås den nya bebyggelsen främst placeras på mark
som idag är gata. De nya byggnaderna ska möta och bilda en tydlig
kant till den omvandlade Lorensborgsgatan.
Sydväst om korsningen Stadiongatan - Lorensborgsgatan, på en
plats som idag utgörs av markparkering, föreslås ett bostadskvarter
i fem våningar med förskola i bottenvåningen. Kombinationen av
bostadshus och förskola gör det möjligt att skapa en bullerskyddad
förskolegård. Den föreslagna storleken på gården möjliggör separata
friytor för förskoleverksamheten och de boendes utemiljö.
Norr om Ärtholmsvägen föreslås nya bostäder i en halvöppen
struktur i upp till fem våningar. Den föreslagna bebyggelsestrukturen stärker Ärtholmsvägen och ändrar gatans karaktär från
genomfartsgata till stadsgata bland annat genom att bebyggelsen
ska vända sina huvudentréer mot gatan. På platsen finns idag
befintliga verksamheter i form av en bensinstation och en teknikbyggnad och förtätningen kan bli aktuell först när dessa verksamheter flyttar.
I illustrationsplanen visas även bebyggelse som möjliggörs av
detaljplan för kvarteren Stensjön och Delsjön, Dp 5513, som vann
laga kraft 2021-10-06. Detaljplanen möjliggör förtätning främst på
markparkeringar och stärker bebyggelsekanterna. Viss förtätning är
också planlagd på bostadsgårdarna på de gårdar där friytorna är så
stora att det bedöms lämpligt. Bebyggelse som är planlagd men inte
genomförd visas med ljus grå färg i illustrationsplanen. Bebyggelse
som fått bygglov men inte uppförts i kvarteren Hålsjön och Svansjön visas som befintlig bebyggelse, med mörk grå färg, i illustrationsplanen.
Det finns två lågpunkter inom Bellevuegården som riskerar att
översvämmas vid skyfall, söder om Delsjögatan och på Lorensborgsgatan vid Bellevuegårdens centrum. Höjdsättning av mark
och omfattning av ny bebyggelse ska studeras i detaljplan för att
säkra att skyfallssituationen inte försämras för bebyggelse utanför
planområdet.

Bellevuegården
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Bellevuegårdens centrum
Det befintliga torgets karaktär och skala bevaras. Torget ska behålla
sin form och sitt fantastiska mikroklimat. Ny bebyggelse ska
begränsas i höjd för att bevara solinstrålningen på torget. En kulturmiljöutredning ska tas fram för att värdera torgets utsmyckning och
plantering som i dagsläget begränsar användningen av torget.
Ny bebyggelse med centrumfunktioner föreslås mot Lorensborgsgatan, så att Bellevuegårdens centrum får en framsida mot gatan.
En kommersiell framsida mot Lorensborgsgatan ger möjlighet att
göra det befintliga torget till ett mer intimt rum, kanske med fokus
på kulturverksamhet. Här kan till exempel skapas utökade ytor för

Nytt i Bellevuegården
Kvartersmark: 202 350 kvm
Bostäder: 41 000 kvm bruttoarea
= 410 bostäder,
varav 155 på kommunal mark
och ca 160 bostäder
svårgenomförda
Arbetsplatser, service/handel:
4000 kvm bruttoarea
Vårdboende: 3100 kvm bruttoarea
Förskoleplatser: 80 barn
Mobilitetshus: ca 380 bilplatser,
varav 100 platser ersätter befintliga
markparkeringar
1 hållplats för MalmöExpressen

Detaljplaner i Bellevuegården
DP 5539, detaljplan för del av
Hålsjön 2 m. fl., antagen 2018
• 120 bostäder
DP 5513, detaljplan för kvarteren
Stensjön och Delsjön m. fl.,
antagen 2021
• 330 bostäder
• 180 förskoleplatser
DP 5623, detaljplan för fastigheten
Hyllie 9:5, antagen 2021
• 100 bostäder
• 28 förskoleplatser
Dessa byggnader visas ljust grå i
illustrationsplanen.

DP 5539

DP

56

23

DP 5513

Rosa fält visar de nyligen antagna planerna i Bellevuegården.
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Principskiss över möjlig omvandling av
Bellevuegårdens centrum.
Föreslagna förändringar är beskrivna med
blå kursiv text.

Bellevueallén

Torg
Möten
Kultur

Café
Bibliotek
Frisör

Bostadsgård
på tak?
Handel i
bottenvåning

Bostäder?

Bostäder?

Bostäder?

Angöring?

Bostadsgård

Vårdboende?

Busshållplats MalmöExpressen

Konflikt?

Bostäder?

Angöring?

Garageinfart
Aktivitetsyta

Svansjögatan

I fortsatt arbete
• För att säkra att Bellevuegårdens centrums viktigaste kvaliteter bevaras bör
en kulturmiljöutredning tas fram.
• Ett förslag till ny detaljplan bör studera
den nya bebyggelsens konsekvenser för
mikroklimatet på torget.
• Angöring till Bellevugårdens centrum
måste utredas i detalj.

Mobilitetshus

Lorensborgsgatan

Angöring?

stadsdelsbiblioteket både inomhus och utomhus. Den nya busshållplatsen placeras i direkt anslutning till centrumet för att underlätta
för besökare och boende att använda kollektivtrafiken i vardagslivet.
Det planeras övergångsställen norr och söder om hållplatsen.
Nya bostadshus föreslås ovanpå livsmedelsbutiken, med bostadsgård på taket till affären. Placering och utformning får inte
försämra solinstrålningen på torget. Vårdboende och lägenheter kan
eventuellt byggas ovanpå befintliga byggnader på torgets norra sida
där det inte finns utrymme för bostadsgård vilket kan kräva generösa takterrasser och även begränsa vilken typ av bostäder som är
lämplig.

Gatunät
I Bellevuegården omvandlas Lorensborgsgatan genom att gatan
förskjuts åt öster. Det innebär att träden på den östra sidan, som
står placerade i en dubbelsidig allé, i stor utsträckning kan bevaras.
Den breda gröna mittremsan försvinner och nya träd planteras
utmed gatans västra sida. Cirkulationsplatsen vid Lorensborgsgatan
- Ärtholmsvägen omvandlas till en signalreglerad korsning som ger
bättre framkomlighet och komfort för kollektivtrafiken.
Det är av stor vikt att Bellevueallén och torget hålls fria från
motorfordonstrafik. Angöring från Lorensborgsgatan försvåras av
närheten till Bellevueallén, bron över Bellevueallén och busshållplatsen. Olika lösningar för angöring till Bellevuegårdens centrum
har studerats men måste utredas vidare i samband med förstudien av Lorensborgsgatan och i detaljplan. Angöring från söder ska
utredas. En potentiell konfliktpunkt finns vid torgets norra entré.

Den befintliga allén på Lorensborgsgatans östra sida i
Bellevuegården kan i stor utsträckning bevaras.

Den befintliga gång- och cykeltunneln vid Bellevueallén bevaras.
Bellevueallén har i ett tidigare projekt utretts och förbättringsåtgärder har tagits fram, bland annat för att öka tryggheten i tunneln.
Lokalgatorna i Bellevuegården föreslås på flera ställen göras smalare
för att skapa kvartersmark där det är lämpligt med förtätning. I
samband med detta försvinner markparkering vilket kan leda till
förbättrad trafiksäkerhet eftersom backrörelser ut i gatan försvinner.
Trafiken på lokalgatorna förväntas minska något när många av
bilplatserna flyttas till mobilitetshus. En ny lokalgata föreslås
söderut från Hålsjögatan med vinkel till Lorensborgsgatan. Ett nytt
kvarter för bostäder och förskola bildas.

Den befintliga gång- och cykeltunneln vid Bellevueallén
bevaras.

En ny cykelväg föreslås norr om Delsjögatan och den blir en viktig
koppling mellan Ärtholmsparken och Lorensborgsgatan.

När markparkeringen söder om Bellevuegårdens centrum tas bort
blir det möjligt att komplettera centrumområdet med en aktivitetsyta för spontanidrott, utegym och lek.
Bellevuegårdens centrums mänskliga skala bevaras.

Bellevuegårdens centrum får en ny framsida mot Lorensborgsgatan.
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Mobilitetshus Bellevuegårdens centrum
Ett nytt mobilitetshus föreslås söder om Bellevuegårdens centrum.
Det rymmer parkering för olika slags fordon och gör att fler transportalternativ kan erbjudas för de boende i området. Mobilitetshuset rymmer också parkering för besökare till Bellevuegårdens
centrum. Den nya busshållplatsen ligger i nära anslutning till
mobilitetshuset vilket underlättar för byten mellan olika färdslag.
Angöring till mobilitetshuset sker från Ärtholmsvägen via Svansjögatan. Möjligheten att bygga enkelsidiga lägenheter vid någon av
fasaderna på mobilitetshuset bör utredas i det fortsatta arbetet för
att öka tryggheten i området.

Lorensborgsgatan norr om Bellevueallén, nuvarande utformning. Vy mot norr.

Lorensborgsgatan norr om Bellevueallén, omvandling enligt planförslaget. Vy mot norr.
Ny bebyggelse tillkommer väster om Lorensborgsgatan.
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Kommunal och kommersiell service
Centrumkvarter och verksamhetslokaler
Planprogrammet möjliggör att Lorensborg och Bellevuegården får
en karaktär av blandad stad där huvuddelen av bebyggelsen består
av bostäder men där också en stor del av vardagslivet kan ta plats.
Förutsättningar för lokal service stärks och möjligheten att hitta en
lokal för en mindre verksamhet är god.

Orange markering visar Lorensborgstorget, Lorensborgs
köpcentrum och Bellevuegårdens centrum, de tre centrumnoder som föreslås förstärkas inom planområdet.
Rosa cirkel visar ett avstånd på 50 meter från dessa torg,
där verksamhet i bottenvåningarna ska möjliggöras.

I fortsatt arbete
• Kring centrumkvarteren (inom 50 meter
från nuvarande torgen) ska verksamhet i
bottenvåning möjliggöras.
• Planområdet är i dagsläget inte ett bra
läge för nya kontor.
• Befintliga lokaler bör inte rivas eller omvandlas till bostäder.
• Alla detaljplaner för nya bostäder behöver utreda behovet av förskole- och
grundskoleplatser utifrån aktuellt behov
och tillgång till platser i närområdet.

LÄS PM
PM verksamhetslokaler innehåller inventeringar och beskrivningar av befintliga
verksamheter inom planområdet och en
utredning av framtidens lokaler.
PM förskola och grundskola beskriver nuläge och framtidsbild för planområdet.
Det lösningsförslag som presenteras i PM
ligger till grund för planförslaget.
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I planområdet finns befintliga lokaler som kan vara attraktiva
eftersom de har en lägre hyresnivå, men som inte är placerade med
god exponering. Därför föreslås att nya lokaler ska möjliggöras vid
de tre mötesplatser som planprogrammet identifierar som viktiga;
Lorensborgs torg, Lorensborgs köpcentrum samt Bellevuegårdens
centrum. Kring dessa mötesplatser föreslås välexponerade lokaler i
bottenvåningarna. Nya lokaler kommer troligtvis få en högre hyresnivå och därför är det viktigt att befintliga lokaler bevaras, eftersom
de är viktiga för föreningslivet, kulturverksamheter och småskalig
kommersiell verksamhet. Rivning eller ombildning till bostäder bör
inte tillåtas. Verksamhetslokaler och arbetsplatser i planområdet
bidrar positivt till stadslivet. Lorensborgsgatan bör utformas med
parkeringsfickor för korttidsparkering intill verksamhetslokaler.
Det bedöms inte finnas behov av nya kontorslokaler inom planområdet eftersom det är för stor konkurrens från mer centrala
och stationsnära lägen som Triangeln och Hyllie. Det är heller
inte möjligt för fastighetsägarna i området att i dagsläget ta ut den
hyresnivå som nya kontor innebär. Läs mer i PM verksamhetslokaler.
Förskola och grundskola
Den förtätning med nya bostäder som föreslås i planprogrammet
genererar ett ökat behov av förskole- och grundskoleplatser. Planprogrammet visar möjliga lägen för nya förskolor där det är möjligt
att tillskapa den friyta som krävs. Dessutom föreslås att vissa befintliga förskolor byggs om för att utöka sin kapacitet.
För den befintliga bostadsbebyggelsen finns ett behov av 120
nya förskoleplatser med anledning av att en befintlig förskola ska
avvecklas. För den föreslagna bostadsbebyggelsen bedöms 195 nya
förskoleplatser behövas. Totalt behov på sikt (10-15 år) summeras
till 315 förskoleplatser. Bostäder som bedöms som svårgenomförda
har inte tagits med i denna beräkning.
Planförslaget visar tre nya förskolor som sammanlagt ger 280
förskoleplatser. Utöver dessa förskoleplatser finns möjlighet att
bygga en förskola med 180 förskoleplatser i kv Delsjön enligt en
nyligen antagen detaljplan (Dp5513). Om behovet av förskoleplatser blir större eller om något av de föreslagna lägena skulle falla
bort, finns fler förslag till lokalisering av förskola redovisade i PM
förskola och grundskola. Nya förskolor, utöver de tre förskolor
som planförslaget visar, bör lokaliseras till Lorensborgs västra delar
eftersom den delen av planområdet är gles på förskolor generellt
och det finns många och relativt nya förskolor i Bellevuegården.

Eftersom både utbyggnadstakten inom planområdet och den långsiktiga befolkningsprognosen är osäkra och årskullar kan variera, är
det arbete som ligger till grund för behovet av nya för- och grundskoleplatser främst en översiktlig studie. Alla beräkningar behöver
aktualiseras löpande under kommande planarbeten och stämmas av
med förskole- respektive grundskoleförvaltningen.
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120
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Förskolorna i planförslaget har lokaliserats till lägen där det är
möjligt att uppnå den samlade friyta som krävs enligt stadsbyggnadskontorets riktlinjer. En del av förskolegårdarna placeras i
anslutning till bostadsgårdar. Bostadshusen kan på så sätt fungera
som bullerskydd för förskolegårdarna. I de fall planprogrammet
föreslår att en gård ska användas av både bostäder och förskola har
bostadsbebyggelsens omfattning begränsats så att både förskolan
och de boende får egna ytor för sina respektive behov.
Utöver en viss storlek måste förskolegårdar ha en god miljö avseende buller, luftkvalitet och förutsättningar för växtlighet. Förskolegårdar bör till exempel inte vara underbyggda, eftersom det
försämrar möjligheten till stora träd. Dessa frågor utreds i detaljplanearbetet utifrån gällande förutsättningar och riktvärden.
Utifrån det antal bostäder som föreslås beräknas 200 nya grundskoleplatser behövas. Dessa platser kan lösas inom planområdet eller
i närområdet genom att förslagsvis bygga ut Lorensborgsskolan
samt att tillskapa ett mindre antal av platserna på en annan skola i
närområdet.
Parker, lekplatser och aktiva mötesplatser
I planprogrammet tas ingen parkmark bort men bara väldigt lite ny
parkmark tillkommer. Boende i tillkommande bebyggelse förutsätts använda befintliga parker, lekplatser och aktiva mötesplatser i
anslutning till planområdet. Lorensborgstorget föreslås få en utformning med mycket grönska och rekreativa funktioner. Lorensborgsgatan ska utformas med mycket grönska och små fickparker. Dessa
åtgärder kompletterar snarare än ersätter konventionella parker.
Framtida processer bör undersöka om det är möjligt för staden att
överta den träd- och häckomgivna parkeringsytan i Vendelsfrid
och omvandla den till en gröning med närlekplats eller annan aktiv
mötesplats.
Planområdet har god tillgång till lekplatser på kvartersmark och det
finns områdes- och stadsdelslekplatser på allmän platsmark i omgivande parker. Det finns bollplaner i Ärtholmsparken och utegym
i Bellevueparken respektive Pildammsparken. Avstånden till dessa
platser från delar av befintliga och nya bostäder är något längre än
vad som anges som mål i Malmö stads program för aktiva mötesplatser.
För att uppnå biologisk mångfald behövs sammanhängande gröna
stråk, vilket kommer att finnas i Lorensborgsgatans flexytor.
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Ljusblå cirkel visar befintliga förskolor och mörkblå cirkel
visar planerade förskolor. Grå cirkel visar förskola som är
detaljplanelagd men inte byggd. Ljusgrön cirkel visar befintliga grundskolor och mörkgrön cirkel visar nya grundskoleplatser. Siffror anger möjligt antal förskole- respektive grundskoleplatser.
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Kartan visar lekplatser och aktivitetsytor inom och i
närhet till planområdet. De gröna cirklarna visar 300
m respektive 600 m avstånd från lekplatser respektive aktivitetsytor.
1. Vendelsfridsparkens områdeslekplats
2. Bellevueparkens stadsdelslekplats, fotbollsplan,
tennisbana och utegym
3. Pildammsparkens utegym och motionsslinga. I
Pildammsparken finns även två temalekplatser.
4. Stadionparkens områdeslekplats
5. Ärtholmsparkens områdeslekplats, fotbollsplan
och basketplan
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Mobilitet och parkering
För att möjliggöra omvandlingen av Lorensborgsgatan och den nya
bostadsbebyggelsen och dessutom behålla områdets gröna karaktär
krävs en parkeringslösning som ersätter den omfattande markparkeringen i området idag. Därför föreslås att mobilitetshus uppförs i
strategiska lägen och rymmer bilar från befintliga markparkeringar
och det parkeringsbehov som nya bostäder ger upphov till. Att
flytta parkeringen till mobilitetshus ger flera fördelar, bland annat
koncentreras biltrafiken till mobilitetshuset och ger färre bilar i
övriga delar av området.

Befintliga markparkeringar inom planområdet är markerade med lila.

Mobilitetsåtgärder
Mobilitetsåtgärder innebär att ge boende
och verksamma så goda förutsättningar
som möjligt att välja cykel, kollektivtrafik
eller bilpool, så att det går att välja bort
den egna bilen. Det kan till exempel handla om att erbjuda boende tillgång till cykelpool med olika typer av cyklar. Läs mer
i Mobilitet för Malmö.

I fortsatt arbete
• Detaljplaneringen av mobilitetshusen
måste ske tidigt, samtidigt som den första detaljplanen för nya bostäder.
• Detaljplaner ska utreda lokalisering av
cykelparkering för att säkerställa att det
kan anordnas enligt Mobilitet för Malmö.
Malmö.
Cykelparkering ska till viss del lösas inom
byggrätt.

LÄS PM
PM Parkering beskriver i större detalj planprogrammets parkeringsstrategi, beräknat
bilplatsbehov samt placering och dimensionering av mobilitetshusen.
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Samlad parkering i mobilitetshus möjliggör också ett mer effektivt markutnyttjande än markparkering. Befintliga parkeringsytor
kan bebyggas med bostäder med goda kvaliteter som stora gröna
bostadsgårdar och skol- och förskolegårdar. Mobilitetshusen kan
utformas flexibelt så att de kan anpassas efter den framtida mobilitets- och parkeringsefterfrågan i staden. De kan också omvandlas
till andra funktioner om behovet av parkeringsplatser skulle
minska i framtiden. Att bygga mobilitetshus istället för underjordisk parkering är mer kostnadseffektivt och möjliggör gårdar med
mer grönska än gårdar som är underbyggda med parkering. För att
säkerställa att parkering i första hand sker i gemensamma anläggningar ska detaljplaner i området inte tillåta markparkering eller att
gårdar underbyggs med parkeringsgarage.
Planprogrammet visar en målbild där grönytor prioriteras över
markparkering. Detta är förändringar som kommer att ske över
lång tid. Bilar som parkeras på befintliga markparkeringar på kvartersmark kommer att behöva flyttas till mobilitetshus först när fastighetsägaren önskar bebygga marken.
Beräkning av bilplatsbehov
I arbetet med planprogrammet har en översiktlig parkeringsutredning för parkering på kvartersmark för nya och befintliga bostäder.
Den finns att läsa i sin helhet i PM Parkering.

ighetsägarna arbetar med mobilitetsåtgärder som sänker behovet
av bilplatser. Slutgiltigt parkeringstal fastställs i bygglovsskedet för
respektive fastighet.
Drygt 300 parkeringsplatser på allmän plats försvinner då Lorensborgsgatan byggs om. Dessa platser räknas inte vid beräkning av
tillgång till och behov av parkeringsplatser för befintliga boende.
Malmö stad har ingen skyldighet att de ersätta bilplatser som
försvinner på allmän platsmark vid ombyggnaden.
Parkering i mobilitetshus
Den viktigaste funktionen för mobilitetshusen är parkering av bilar.
Mobilitetshusen ska också erbjuda en mångfald av resealternativ så
att fler resor kan göras med annat än den egna bilen. I mobilitetshusen kan det finnas olika typer av bilar och cyklar som delas av
många, via olika typer av delningstjänster. Det ska vara enkelt och
säkert att byta från ett färdmedel till ett annat. Service av olika slag,
till exempel butik eller café, kan placeras i bottenplan, vilket gör
mobilitetshusen till lokala samlingspunkter för boende och verksamma i området.
Planprogrammet föreslår tre mobilitetshus med placering så att
avståndet till nya bostäder inte överskrider 500 m, vilket bedöms
vara ett rimligt avstånd. Storlek på och till viss del placering av
mobilitetshusen är beroende av hur stor del av den nya bebyggelsen
som genomförs. I PM Parkering presenteras olika scenarion. Om
all bebyggelse i planförslaget uppförs, även den som bedöms svårgenomförd, så behövs ca 1290 bilplatser tillskapas i mobilitetshusen.

1.

2.

3.

Rosa cirkel markerar planerade lägen för mobilitetshus,
transparent rosa visar 500 meter från mobilitetshuset. Gul
cirkel visar planerade hållplatslägen.

1. Mobilitetshus John Ericssons väg, 570 bilplatser
Mobilitetshuset placeras i korsningen John Ericssons väg - Lorensborgsgatan, invid den nya placeringen av Lorensborgstorget och i
nära anslutning till en busshållplats.
2. Mobilitetshus vid Stadiongatan, 340 bilplatser
Mobilitetshuset föreslås placeras vid Hålsjögatan och kan eventuellt
samordnas med idrottsfunktioner.

Befintliga bilplatser i garage och på mark har inventerats inom
respektive fastighet. Statistik från SCB gällande bilinnehav för de
som bor i området idag har använts för att beräkna vilket befintligt
bilplatsbehov som ska ersättas när markparkeringar på kvartersmark
bebyggs med nya hus. Det är fastighetsägarens ansvar att ordna nya
bilplatser som ersätter de som försvinner i samband med bygglov
för ny bebyggelse. I Lorensborg finns inget överskott av bilplatser
i befintliga garage vilket innebär att samtliga platser ska lösas med
nya bilplatser. I Bellevuegården finns det idag ett visst överskott av
platser i befintliga garage som kan nyttjas av den nya bebyggelsen,
men även där krävs nya bilplatser som ersätter befintliga bilplatser.

3. Mobilitetshus Bellevuegårdens centrum. 380 bilplatser
Mobilitetshuset placeras direkt söder om Bellevuegårdens centrum.
Här kan parkeringsplatser samnyttjas av boende och verksamheterna i Bellevuegårdens centrum. Mobilitetshuset ligger i nära
anslutning till en busshållplats.

Antalet bilplatser för den nya bebyggelsen ska ordnas enligt den
gällande parkeringsnormen Policy och norm för mobilitet och parkering. Det ungefärliga beräknade bilplatsbehovet utgår från att fast-

På några ställen är det lämpligt att placera byggnader för till
exempelbostäder längs mobilitetshusets fasad för att öka antalet
människor som rör sig i området.

Multihuset i Limhamn inrymmer 350 bilplatser samt
bostäder och kommersiell service.

Utformning av mobilitetshus
Mobilitetshusen ska utformas noggrant, både invändigt och utvändigt, så att de tillför kvaliteter till stadsmiljön och upplevs som
trygga, exempelvis med gröna fasader eller annan omsorgsfull
gestaltning. De tre mobilitetshusen bör gestaltas på olika sätt.

Det gröna parkeringshuset på Nørrebro i Köpenhamn
med grönskande fasader.
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I fortsatt arbete
• I kommande detaljplaner ska gröna gårdar prioriteras. Därför ska ny markparkering för bil och nya underjordiska parkeringsgarage inte tillåtas.
• Markparkering kan medges i undantagsfall, till exempel för parkering för rörelsehindrade, viss korttidsparkering samt
eventuellt för bilpool.
• Utformning av dagvattensystemet i Lorensborgsgatan bör tas fram i förstudien
av Lorensborgsgatan
• Dagvattensystemet bör utformas med
ett helhetsgrepp med utgångspunkt
i planprogrammets förslag till
ny bebyggelse för att säkra att
dagvattensystemet är förberett för ny
bebyggelse i kommande detaljplaner.

Teknisk försörjning
Vattenförsörjning
Enligt VA SYD finns kapacitet för vattenförsörjning till planerade
bostäder i befintligt ledningssystem.
Dagvatten och spillvatten
Enligt utredningen finns kapacitet i spillvattennätet men inte i
dagvattennätet för den beräknade befolkningsökningen.
Planförslaget innebär att mängden dagvatten, det vill säga vatten
från regn, bedöms öka eftersom avrinningen från de nya byggnadernas takytor blir både större och snabbare än avrinningen från
befintliga slitna parkeringsytor och grönytor, även om mängden
hårdgjord yta bara ökar marginellt. För att förtätningen ska vara
lämplig ställer därför VA SYD krav på att det överskott av dagvattenflöde som genereras vid förtätningen ska fördröjas.
Ledningsnätet i Lorensborgsgatan är idag delvis ett kombinerat
ledningsnät där både spillvatten och dagvatten är anslutet men
separeringsåtgärder är planerade. Även på andra ställen inom
planområdet finns vid sidan av spillvattenledning ett kombinerat
ledningsnät för dag- och spillvatten som fortfarande är i bruk.
Separering bör genomföras genom att fastigheter ansluter till
spillvattenledningen. Kombinerade ledningsnät är särskilt utsatta
för översvämningar och kan dessutom medföra att avloppsvatten
rinner ut i Öresund via bräddning vid kraftiga regn. Genom att
koppla bort dagvatten från det kombinerade ledningsnätet frigörs
kapacitet för att ta emot de ökade mängderna spillvatten som
kommer att uppstå till följd av kommande förtätningar både inom
planområdet och vid andra större projekt i närheten. För att det
ska vara möjligt att koppla bort dagvattnet från det kombinerade
ledningsnätet måste dagvattnet fördröjas innan det ansluts till
dagvattennätet.
Genom Lorensborg krävs det flytt av spillvattenledning för att
möjliggöra byggrätter öster om Lorensborgsgatan. I Bellevuegården
krävs flytt av vattenledning för att möjliggöra byggrätter väster
om Lorensborgsgatan. Det är möjligt att genomföra flytt av dessa
ledningar, mer information finns i den tekniska utredning som
Sweco tagit fram på uppdrag av Malmö stad.

en lösning med exempelvis luftigt förstärkningslager användas på
gång- och cykelbanan och i flexytan. Ett luftigt förstärkningslager
möjliggör att dagvatten kan fördröjas i överbyggnaden, genom att
vatten samlas i hålrum i förstärkningslagret. Flerskiktade planteringar och olika typer av grönska och växtanläggningar, exempelvis
rain gardens, som kan bidra till ekosystemtjänster som omhändertagande av dagvatten bör prioriteras. Det bedöms finnas relativt
stora ytor som kan nyttjas till plantering och blågröngrå system
längs Lorensborgsgatan som kan möjliggöra omhändertagande av
dagvatten i gaturummet.
Avfallshantering
Avfallshantering ska lösas i enlighet med Kretsloppsplan 2021-2030
för Malmö stad och Burlövs kommun. Angöring för avfallshanteringen ska i första hand ske från lokalgator och körbara ytor över
gårdar där gående prioriteras. I vissa fall kan avfallskärl behöva
flyttas till upphämtningsplatser för att klara av att uppfylla kraven
på att kunna slänga mat- och restavfall nära hemmet samtidigt som
trafiksäkra körvägar för avfallsfordon ska anordnas, men det är en
lösning som ska användas med stor försiktighet. Även avfallshantering för befintlig bebyggelse ska beaktas vid planering av ny bebyggelse.

LÄS PM
PM Sektioner Lorensborgsgatan visar de
sektioner som tagits fram av fastighetsoch gatukontoret för att utreda genomförbarheten och konkretisera viktiga
frågor i det fortsatta arbetet med Lorensborgsgatan.

LÄS PM
PM Offentlig miljö beskriver bland annat
planområdets tekniska infrastruktur och
förutsättningarna för utformning av det
offentliga rummet.

Befintliga ledningar
Befintliga ledningar inom planområdet har inventerats och redovisas i en teknisk utredning som Sweco tagit fram på uppdrag
av Malmö stad. Rapporten identifierar konflikter där ledningar
påverkas av den föreslagna bebyggelsen och punkter där ledningar
behöver korsa varandra. Rapporten ger förslag till nya ledningsdragningar med flödes- och kostnadsberäkningar.
Under arbetet med planprogrammet har möten hållits med ledningsägare för VA, el, tele och fiber och förslaget till gatusektion och
placering av nya ledningar har samordnats.
Kostnader för flytt av ledningar utreds i kommande arbete med
förstudie av Lorensborgsgatan.

I dagvattenutredningen som VA SYD tagit fram finns en uppdelning av planområdet i olika avrinningsområden där respektive
områdes erforderliga fördröjningsvolym beräknats och där olika
alternativ för utformning och placering av fördröjning föreslås. Läs
mer i PM Offentlig miljö.

Dagvattenhantering genom planterade regnbäddar i
gatan. Foto: Stockholm Stad
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Inom planområdet finns det på allmän platsmark inte plats för
fördröjningsmagasin. Fördröjningslösningar i gaturummet är
däremot en lösning som är mycket intressant att studera vidare. Mer
information finns i PM sektioner Lorensborgsgatan. Eventuellt kan
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Skydd mot störningar
Buller
En översiktlig studie som visar beräknade framtida trafikbullernivåer inom planområdet har tagits fram. Bullerstudien utgår från
trafikmängder med dagens färdmedelsfördelning beräknat för år
2040. Trafikmängderna är beräknade utifrån ett något större antal
nya bostäder och därmed fler resor i planområdet än vad planförslaget innehåller. Eftersom bullerstudien handlar om att dimensionera skyddsåtgärder är det lämpligt att trafiksiffrorna som används
visar på ett högre flöde än vad som bedöms troligt i planförslaget.
Bullerstudien visar att planprogrammets föreslagna struktur
möjliggör bostadsmiljöer där riktvärdena för trafikbullernivåer
inte överskrids. Studien visar att de föreslagna förskolegårdarna
är mycket väl skyddade från trafikbuller och med god marginal
understiger riktvärdena för trafikbullernivåer. Strukturen säkrar
mycket god ljudmiljö även på bostadsgårdar.

Trafikbuller
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Vägtrafikbuller. Kartan visar resultatet av en översiktlig
beräkning av den ekvivalenta ljudnivån i dB(A) två meter
ovan mark.

I fortsatt arbete
I arbetet med kommande detaljplaner
ska mer detaljerade bullerutredningar tas
fram, som hanterar de bullernivåer och
bullerriktvärden som då är aktuella.
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Längs Lorensborgsgatan, John Ericssons väg, Stadiongatan och
Ärtholmsvägen kan det krävas åtgärder för att klara riktvärdena för
buller inomhus för ny bostadsbebyggelse eftersom bullernivåer vid
fasad i vissa lägen överskrider riktvärdena. Till exempel kan det på
vissa platser vara nödvändigt med genomgående lägenheter med
en tyst sida och på vissa platser kan det vara lämpligt med mindre
lägenheter som enligt trafikbullerförordningen får ha en något
högre trafikbullernivå. Vid vissa platser bör det utredas vidare om
det är möjligt att sänka bullernivåerna för de nya bostäderna genom
att flytta byggrätten något längre från gatan. Detta måste vägas mot
möjligheten att uppnå tillräckligt stor bostadsgård. I kommande
detaljplanearbete måste mer detaljerade bullerutredningar tas fram.
Att Lorensborgsgatan förskjuts åt öst respektive väst ger en mycket
liten påverkan på bullernivåerna vid den befintliga bebyggelsen.
Detta ska utredas mer i detalj i förstudien för Lorensborgsgatan.
Där ny bebyggelse föreslås längs Lorensborgsgatan får befintlig
bebyggelse förbättrad ljudmiljö vid fasad.
Det kommer vara möjligt att skapa uteplatser där bullernivåerna
inte överskrids i anslutning till föreslagna bostäder. Den föreslagna
bebyggelsen längs gatorna hjälper till att sänka bullernivåerna på
både nya och befintliga gårdar.

Skyfallshantering
Den övervägande delen av planförslaget kan genomföras utan att
förändra risken för översvämning vid skyfall inom planområdet.
Planprogrammet visar bebyggelse även inom delar av planområdet som riskerar att översvämmas kraftigt vid skyfall. Vid Stadiongatan rekommenderas att marken inte exploateras förrän större
fördröjningsåtgärder har ordnats för att hindra att vattnet rinner till
området vid skyfall. Åtgärder utanför planområdet är nödvändiga
för att lösa skyfallssituationen i denna delen av planområdet.
Vid Bellevuegårdens centrum föreslår planprogrammet att skyfallssituationen utreds vidare i detaljplan och förstudie för att se hur
vatten kan fördröjas inom det som idag är kvartersmark och hur
gatan kan höjdsättas för att hantera vattenvolymerna.
Kommande detaljplaner måste kunna visa att befintlig bebyggelse utanför planområdet inte får en försämrad situation avseende
skyfall till följd av ett genomförande av detaljplanen. Läs mer i PM
offentlig miljö.
Områden som är särskilt utsatta för risk för översvämning
vid skyfall är markerade med turkosa fält.

I fortsatt arbete
I förstudien för Lorensborgsgatan ska
höjdsättning av gata ta hänsyn till risk för
översvämning vid skyfall.

LÄS PM
PM Offentlig miljö beskriver planområdets tekniska infrastruktur och förutsättningarna för utformning av det offentliga
rummet.
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Gestaltning
PLATSSPECIFIKA RIKTLINJER
Mobilitetshus Lorensborgstorget
• Extra hög arkitektonisk kvalitet
ska säkras i ett tidigt skede,
med hänsyn till byggnadens
exponerade läge.
• Mobilitetshuset ska ha en aktiv
bottenvåning.

Siktlinje Vendelsfridsstigen
Placering av nya byggnader väster
om Vendelsfridsstigen ska förstärka
den siktlinje som skapas genom små
förskjutningar i placeringen av de
befintliga skivhusen.

RIKTLINJER FÖR HELA OMRÅDET
Lorensborgstorget
• Utformning av torget ska ske
med utgångspunkt i
utredning av mikroklimatet.

RUMMET
FUNKTION

• Förgårdsmark ska finnas och ska utformas för att stödja
gatans sociala funktioner, med exempelvis bänkar,
cykelparkering och planteringar.

• Möjligheten att flytta fontänen
med konstverket Laxtrappan till
den nya torgytan bör utredas.

• Ny bebyggelse ska ha fönster och entréer mot allmän
plats för att skapa ett levande gaturum.

• Bottenvåningen ska
huvudsakligen bestå av lokaler
inom 50 m från torg.

• Detaljplanearbetet ska undersöka möjligheten att skapa
aktiva bottenvåningar utmed gator och stråk i lägen
där verksamhetslokaler inte krävs. Detta kan exempelvis
uppnås med gemensamhetslokaler, tvättstuga eller
cykelparkering. Befintliga billiga lokaler i området ska
bevaras.

Torg vid Lorensborgs
köpcentrum

• Framtida detaljplaner ska prioritera gröna gårdar.
Markparkering för bil på bostadsgårdar och underjordiska
parkeringsgarage ska inte tillåtas.

• Torget ska utformas med
attraktiva vistelseytor.
• Bottenvåningen ska
huvudsakligen bestå av lokaler
inom 50 m från torg.

Livet i stadens rum
• Byggnader ska placeras utmed gator och stråk för att
skapa ett tydligt gaturum.

Gröna gårdar ska prioriteras. Illustration: Mandaworks

RUMMET
FORM

Gräns mellan gård och park
Förskolebyggnad, friytor och
angöring ska placeras och utformas
så att kontakten mellan gård och
park bevaras.

Gestaltning i relation till omgivningen
• Den nya bebyggelsen ska uppfattas som en ny årsring i
området. Ett nytt uttryck i bebyggelsen kan exempelvis
skapas genom varierad takutformning (sadeltak, takkupor,
takterrasser med mera).
• Den nya bebyggelsen ska utformas med kvalitativa
och beständiga material i övervägande varma färger.
Utgångspunkten för gestaltningen ska vara det för
området typiska röda och gula teglet.
• Nya byggnader med bostäder i bottenvåningen ska ha
förhöjd bottenvåning för minskad insyn i bostaden.

Bellevuegårdens Centrum
• En kulturmiljöutredning för
torget bör tas fram.
Mobilitetshus Bellevuegårdens centrum
• Extra hög arkitektonisk kvalitet ska
säkras i ett tidigt skede, med hänsyn till
byggnadens exponerade läge.
• Mobilitetshuset ska ha en aktiv
bottenvåning.
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• Ny bebyggelses
konsekvenser för
mikroklimatet ska studeras.
• Bottenvåningen ska
huvudsakligen bestå av
lokaler inom 50 m från torg.

RUMMET
FRAMTID

Befintliga kvaliteter att bevaka och bevara
• En kulturmiljöutredning ska tas fram vid planläggning av
områden där strukturen bedömts vara känslig eller mycket
känslig och dialog ska föras med Malmö museer. Enskilda
byggnader kan ha större kulturhistoriskt värde än vad den
omgivande bebyggelsestrukturen bedöms ha.
• Detaljplanearbetet ska utreda vilka befintliga kvaliteter
som ska bevaras.
• Befintliga verksamhetslokaler ska inte rivas eller omvandlas
till bostäder.

Ny bebyggelse ska ha fönster och entréer mot allmän
plats. Illustration: Mandaworks
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3 KONSEKVENSER
Bedömning av miljöpåverkan
Planprogrammets genomförande bedöms inte medföra en sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3 § miljöbalken. Därför
har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Viss miljöpåverkan, såsom effekten av att ersätta ett stort antal träd kan initialt
innebära en försämring i planområdet, men på längre sikt kan
förbättringar uppnås. Påverkan på buller, luftkvalitet och dagvattenavrinning bedöms vara begränsad. Läs mer i PM Undersökning
miljöpåverkan.

LÄS PM
PM Undersökning miljöpåverkan handlar
om planförslagets miljöpåverkan. Här dokumenteras hur en checklista har använts
för att ta ställning till olika aspekter.

Konsekvenser för miljö och hälsa
Hårdgjord mark
Planprogrammet föreslår att merparten av den nya bebyggelsen
placeras på mark som i dagsläget är helt eller delvis hårdgjord.
Förslaget innebär också att flera ytor som idag används som markparkering görs om till gröna ytor. Sammantaget kan förslaget
genomföras med en mycket liten ökning av den hårdgjorda
marken.
Sol och skugga
Förtätningen leder till mer skuggning av gårdar och gator men
bedöms inte innebära en påtaglig olägenhet för befintlig eller
ny bebyggelse enligt den solstudie som tagits fram. Mer detaljerade sol- och skuggstudier kommer att genomföras i kommande
detaljplanearbeten.
Grönstruktur
Nya boende i området förutsätts använda befintliga parker i anslutning till planområdet eftersom väldigt lite ny parkmark tillkommer.
Det innebär att fler människor använder befintliga parker vilket
leder till ökat slitage och därmed ökade driftskostnader för staden.
Fickparker i anslutning till Lorensborgsgatan och en grön utformning av Lorensborgstorget kan inte ersätta stora gröna ytor för lek
och rekreation. Lorensborgsgatan får bättre vistelsekvaliteter än
idag.
Bellevueallén är det enda befintliga, gröna öst-västliga stråket och
det är av stor vikt att den bevaras. Rörelser tvärs Lorensborgsgatan förbättras genom omvandlingen av gatan och en cykelbana i
Hallingsgatan.
Med gröna bostadsgårdar i anslutning till befintlig bebyggelse och
mycket grönska i Lorensborgsgatan kommer både nya och befintliga bostäder kunna se minst tre träd från sitt fönster. En krontäckningsgrad som är större än idag eftersträvas och ska studeras i
bland annat förstudien av Lorensborgsgatan. Både ny och befintlig
bostadsbebyggelse ligger inom 300 m från en park, utan att behöva
korsa en större gata.

Biotopskyddade träd
Inom planprogramsområdet finns ett
flertal trädrader som troligtvis är biotopskyddade. För dessa krävs dispens från
biotopskyddsbestämmelserna om träden
behöver tas ner. Ansökan om dispens görs
av fastighetsägaren hos Länsstyrelsen.

LÄS PM
PM Offentlig miljö beskriver bland annat
den trädvärdering som genomförts.

I fortsatt arbete
• Förstudien för ombyggnad av
Lorensborgsgatan ska undersöka vilka
befintliga träd som kan bevaras och
integreras i gatans nya sektion.
• Flera stora träd bör planteras inom planområdet och en större krontäckningsgrad än idag ska eftersträvas.

Nya grönytor i Lorensborgsgatan ska rymma dagvattenhantering, gynna biologisk mångfald och vara intressanta att titta på
och röra sig invid. Bilden är ett exempel på hur en sådan yta kan
se ut. Foto: Stockholms stad
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Träd
När Lorensborgsgatan omvandlas kommer många av de befintliga
träden behöva tas bort och ersättas av ny växtlighet för att ge plats
åt gatans nya sektion och ny bebyggelse. Att ta ned träden innebär
en stor förlust av ekosystemtjänster och medför också en ekonomisk kostnad. För att beräkna de kvantitativa ekosystemtjänster
som träden längs Lorensborgsgatan bidrar med samt beräkna återanskaffningskostnaden har en trädvärdering genomförts, läs mer i
PM offentlig miljö.

Dessa stora träd av arten Goliatpoppel som finns i Lorensborgsgatan bidrar med ekosystemtjänster i staden, till exempel fördröjning av dagvatten och inlagring av kol.

Trädvärderingen gör tydligt att de befintliga träden i planområdet
bidrar till många viktiga ekosystemtjänster. De många träden i
Lorensborgsgatan är en viktig kvalitet som framhävs av många
boende i området. Det är viktigt att ersätta de nedtagna trädens
ekosystemtjänster lokalt inom planområdet. Vilka ekosystemtjänsterna är och hur de ska ersättas ska utredas i detalj i det fortsatta
arbetet. Planprogrammets föreslagna gatusektion för Lorensborgsgatan ger plats för nya träd och annan grönska i så kallade flexytor
som där både ekosystemtjänster och vistelsevärden kan skapas.
En mångfald av vegetation, med en blandning av örtartade växter,
buskar och träd, ger förutsättningar för en högre biodiversitet än
dagens homogena växtlighet. En större variation av trädarter bidrar
också till en högre robusthet eftersom det finns sjukdomar som kan
slå ut ett helt bestånd av en viss trädart.
Ett planprogram är ett tidigt skede av planeringsprocessen och det
behövs fler utredningar för att bestämma vilka träd som kan bevaras
och vilka som måste tas ned i arbetet med ombyggnaden av gatan.
Det kan vara möjligt att göra vissa anpassningar av gatusektionen
för att kunna bevara vissa särskilt värdefulla träd. För att kunna
bevara så många träd som möjligt och på rätt sätt ersätta de träd
som måste tas ned behövs träden utredas vidare i fortsatt förstudie
och projektering av Lorensborgsgatan. Då ska det även utredas
vilka träd som går att flytta. Läs mer i PM offentlig miljö.
Behovet av att ersätta de träd som måste tas bort innebär en
kostnad men i förhållande till andra byggkostnader är den inte
betydande.
Skyfall
I den skyfallsutredning som Sweco har tagit fram för planprogrammet visas konsekvenserna av förtätningen och ombyggnaden
av Lorensborgsgatan och lokalgatorna. Förtätningen sker delvis på
ytor som idag agerar som fördröjningsyta för vatten vid ett skyfall.
Ny bebyggelse på dessa ytor leder till mindre, lokala omflyttningar
av vattensamlingar inom planområdet. Skyfallsutredningen visar
inga negativa konsekvenser utanför planområdet.
Skyfallsanalysen som gjorts i beräkningsprogrammet Scalgo Live
visar att inga stora variationer i vattennivåer orsakas vid ett kraftigt skyfall efter att modellen belastas med nya byggnader och ny
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höjdsättning på Lorensborgsgatan. De högsta vattennivåerna som
uppkommer efter analys av befintlig situation och efter förtätning
ligger i den södra delen av planområdet.
Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid (40 mikrogram kvävedioxid per kubikmeter) bedöms inte överskridas som årsmedelvärde. Värdena i planområdet underskrider också det nationella
miljömålet för kvävedioxid (20 mikrogram kvävedioxid per kubikmeter). I samband med att området förtätas ökar inneslutningseffekterna i vissa områden vilket medför en något ökad risk för höga
halter i framtiden trots en allt renare fordonsflotta. Vid förskolegårdar ska halten kvävedioxid inte överskrida 20 mikrogram
kvävedioxid per kubikmeter.
Markmiljö
Inom planområdet finns det vissa kända markföroreningar. Det
har funnits flera drivmedelsstationer, en grafisk industri och äldre
asfalterade ytor där sanering av marken kan vara nödvändigt. I
kommande detaljplanearbeten behöver markmiljön utredas vidare
i en miljöteknisk utredning. På vissa platser kan byggnadsprojekt
fördyras med anledning av att markföroreningar upptäcks.

I fortsatt arbete
• Framtida detaljplaner ska fortsätta utreda hur nya byggnader kan placeras och
uppföras så att de inte skadas vid skyfall.
• Det finns byggnader inom planområdet
som antingen är uppförda, renoverade
eller omfogade mellan år 1953 - 1973
så det föreligger risk att PCB förekommer i mark. Även om PCB har avlägsnats från byggnaderna (i enlighet med
PCB-förordningen) kan det ha spridits
till fasadnära mark. Markens lämplighet
prövas på nytt vid framtagandet av en
ny detaljplan, vilket innebär att befintlig
bebyggelse prövas på samma sätt som
tillkommande.

Störningar under byggtiden
Framtida byggarbetsplatser ska förhålla sig till naturvårdsverkets
allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). Byggarbete ska utföras enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken
och plan- och bygglagen. Viss påverkan på omgivningen är oundviklig. Planprogrammet kommer att genomföras i etapper.
De gatuavstängningar som krävs under tiden som Lorensborgsgatan byggs om kommer att planeras och samordnas som en del av
arbetet inom Ramavtal 8 Storstad Malmö.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för staden
Förslaget innebär kostnader för staden kopplade till ombyggnad av
Lorensborgsgatan, flytt av ledningar, plantering av träd och beredning av mark för ny bebyggelse. Förslaget omfattar även att staden
förvärvar mark för att kunna anlägga torg (nya Lorensborgstorget)
och park med lekplats (Vendelsfrid) på allmän plats.
Intäkter för staden
Staden får intäkter genom försäljning av mark för ny bebyggelse.
Ungefär 60% av de nya byggnaderna föreslås på mark som i dagsläget ägs av staden. Genom avtal kan staden föra vidare kostnader
kopplade till beredning av marken för ny bebyggelse.
Ramavtal 8 Storstad Malmö
Malmö stad har slutit avtal med svenska staten genom Ramavtal
8 Storstad Malmö. Lorensborgsgatan är en av de sträckorna som
ingår, vilket innebär att 50% av gatans ombyggnad finansieras av
staten.
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Konsekvenser för fastigheter
Förändring av kommunal mark
Ungefär 60% av de nya byggnaderna föreslås på mark som i dagsläget ägs av staden. Staden kan sälja marken eller upplåta den med
tomträtt. All förändring av markanvändning mellan gatumark och
kvartersmark kommer innebära att fastigheter ombildas.
Allmän platsmark inom planområdet minskar med cirka 25 000
kvm vilket motsvarar 12%.
Ombildning av fastigheter
Majoriteten av föreslagen bebyggelse kräver att fastigheter
ombildas. Även nya gränsdragningar inom kvartersmark kan bli
aktuella. Ny gräns mellan allmän platsmark och kvartersmark
i Lorensborgsgatan tas fram i samband med förstudien för ny
utformningen för Lorensborgsgatan.
Frågor om samverkan och samnyttjande
Ett genomförande av planprogrammet kan innebära att förvaltningen av enstaka gårdar kan komma att förändras från enskilt till
gemensamt nyttjande och förvaltning.
Rosa fält visar mark som ägs av Malmö stad, gröna fält visar mark som upplåts med tomträtt och vita fält visar privatägd mark.

Förutsättningarna för att samnyttja mark för exempelvis förskolegårdar eller dagvattenfördröjning kan behöva utredas närmare avseende praktiska, juridiska och/eller organisatoriska möjligheter och
hinder.

Samhällskonsekvenser
Bostadsförsörjning
Planprogrammet bidrar till måluppfyllelse både vad gäller Malmö
stads handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2022 samt
bostadsåtagandet enligt Ramavtal 8 Storstad Malmö. Totalt kan
cirka 1200 nya lägenheter tillskapas i planområdet.
LÄS PM
PM Verksamhetslokaler studerar planområdets befintliga lokaler och utreder möjligheten för framtida lokaler. I PM Verksamhetslokaler finns en sammanfattning
av den verksamhetsutredning som ligger
till grund för planförslaget.

Lokal service och arbetsplatser
Planprogrammet föreslår en struktur som möjliggör verksamheter
av olika storlekar som generar arbetsplatser. Detta är ett viktigt
inslag i en blandad stad dominerad av bostäder.
Utredning visar att planområdet i dagsläget inte är konkurrenskraftigt vad gäller etablering av rena kontorsbaserade verksamheter, läs
mer i PM verksamhetslokaler.
Ett större utbud av lokal service kan få positiva konsekvenser i form
av ett minskat behov av transporter och ett större utbud av mötesplatser. En högre täthet ger ett bättre underlag för handel, liksom
de samlade handelslägen som föreslås i planprogrammet.
Förtätningen medför ett ökat behov av ytkrävande verksamheter
som förskola.
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Trygghet och säkerhet
Trafiksäkerheten i planområdet förbättras avsevärt för alla trafikanter vid omgestaltning av gator och korsningar samt signalreglering.
Nya gång- och cykelstråk utmed Lorensborgsgatan kommer att
ligga i direkt anslutning till ny bebyggelse som främst utgörs av
bostäder, vilket ger bättre överblick och positiv social kontroll av de
allmänna ytorna. Det kommer därför att upplevas som tryggare att
röra sig längs Lorensborgsgatan.
Den upplevda tryggheten i planområdet idag varierar mellan olika
delar av planområdet. Eventuella åtgärder för ökad trygghet utreds
i respektive detaljplan, utifrån den situation som gäller för aktuellt område. Den nya strukturen som föreslås i planprogrammet
förväntas bidra till ökad trygghet och sammanhållning bland de
boende.
Social konsekvensbedömning
En strukturskiss från 2017 som ligger till grund för planprogrammet har bedömts utifrån stadsbyggnadskontorets metod social
konsekvensbedömning. Den sociala konsekvensbedömningen
genomfördes i februari 2019 av representanter från stadsbyggnadskontoret, fritidsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Det som diskuterades under bedömningen har i stor
utsträckning påverkat arbetet med planprogrammet och beskrivs
kortfattat här.
Ombyggnaden av Lorensborgsgatan
Ombyggnaden av Lorensborgsgatan kan ge många positiva effekter,
till exempel genom att gatans barriäreffekt minskas och därmed
minskas även det mentala avståndet till exempelvis Stadion. Planområdets status bedöms också kunna höjas. För att de positiva
effekterna ska uppnås måste omvandlingen av Lorensborgsgatan
genomföras, och det är viktigt att planeringen inte stannar vid
förtätning endast bland befintliga bostäder.
Lorensborgsgatans ombyggnad kan bidra till utvecklad identitet
inom planområdet. Om inte Lorensborgsgatan får sin nya karaktär
och mer service tillkommer, finns det risk att identiteten bara
kommer att förknippas med trängre gårdar och förtätning.
Mötesplatser, service och mobilitetshus
Lorensborgsgatans nya mötesplatser, som sammanfaller med busshållplatserna, är väldigt viktiga då bostadsbeståndet idag domineras
av singelhushåll. De planerade bostäderna ger fler människor i
rörelse. Ökat invånarantal ger säkrare underlag för nya butiker.
Den dyrare parkering för bil som mobilitetshus innebär, kan leda
till att hushåll inte kan behålla ett nödvändigt transportmedel.
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LÄS PM
PM Kulturmiljö beskriver hur området
studerats ur ett kulturmiljöperspektiv och
hur detta har påverkat planförslaget.

Befintliga strukturer
Förtätning i befintliga miljöer kan innebära förändringar avseende
orienterbarhet. Idag har bebyggelsen tydliga framsidor med entréer
och baksidor med mer privat karaktär. De nya tilläggen måste
förhålla sig till den äldre strukturen för att inte förstöra karaktär
och logik, eller bidra till nya barriäreffekter.
Bostadsgårdar och park
Några av de planerade bostäderna saknar gård och delar av befintliga bostadsgårdar tas bort till förmån för förskolor, vilket gör att
lek och trivsamma möten för de boende försvåras.
Närhet till park är väl tillgodosett utanför planområdet. Stora
uppväxta träd försvinner längs Lorensborgsgatan. En del av planeringen tar gröna ytor i anspråk och försämrar för de boende.
Riksintresse kulturmiljö
Planområdet gränsar till riksintresse för kulturmiljö (M114
Malmö). Bedömningen har gjorts att planförslaget inte riskerar att
påtagligt skada riksintresset då de värden som är kopplade till riksintresset inte bedöms påverkas av förändringar i Lorensborgsgatan
eller förtätning utmed John Ericssons väg.
Konsekvenser för kulturmiljön
Under arbetet med planprogrammet har kulturmiljön studerats
och beskrivs i PM kulturmiljö. I det arbetet togs en karta fram som
visar de olika miljöernas känslighet respektive tålighet för förändringar utifrån ett kulturmiljöperspektiv, en så kallad tålighetskarta.
Generellt innebär förtätning i Lorensborg och Bellevuegården att
den stora luftigheten minskar i delar av planområdet och att flera
av de långa siktlinjerna bryts. Detta innebär att genomförandet av
planprogrammet ger en tydlig påverkan på två kvaliteter som är
kopplade till den befintliga bebyggelsestrukturen och kulturmiljön.

Mycket känslig miljö
Känslig miljö
Tålig miljö

Tålighetskartan visar områdets bebyggelsestrukturer
och om de är känsliga eller tåliga för exploatering utifrån
ett kulturmiljöperspektiv. Enskilda byggnader kan ha ett
större kulturhistoriskt värde än omgivande bebyggelsestruktur bedöms ha.

I fortsatt arbete
Vid planläggning av befintlig bebyggelse
där strukturen bedömts vara känslig eller
mycket känslig bör kulturmiljöutredning
tas fram. Där ny bebyggelse föreslås i områden som har bedömts vara känsliga ska
dialog föras med Malmö museer.

Mycket känsliga miljöer
Planområdets stora bostadsgårdar och parkstråken i planområdets
ytterkanter har bedömts som mycket känsliga miljöer. Förslaget
innefattar ingen bebyggelse i parkerna. På bostadsgårdarna föreslås
några få kompletteringar. Konsekvenserna för kulturmiljön av ny
bebyggelse måste utredas i detaljplanearbetet.
I kvarteret Nytorp föreslås en förskola på gården ut mot Stadionparken vilket till viss del bryter den visuella kontakten mellan
gården och parken. Angöringsväg och inhägnad av förskolegården
kommer delvis att bryta även den fysiska kontakten.
I Vendelsfrid föreslås ny bebyggelse i kanten av bostadsgårdar
utmed Vendelsfridsstigens västra sida. Kontakten mellan bostadsgårdarna och parken bevaras medan gårdarna sluts mot stigen.
Skivhusen utmed Vendelsfridsparken är noggrant placerade med
en liten förskjutning som måste bevaras genom att nya byggnader
placeras lika noggrant och i samma mönster.

Känsliga miljöer
Den utpräglade trafikseparering som lett till att planområdets gator
nästan enbart fungerar som trafikleder och parkeringsytor förändras
totalt genom att gatorna blir mångfunktionella.
I Lorensborg är Lorensborgsgatans gaturum brett och bågformat
vilket kommer förändras till stor del eftersom förslaget syftar till
att minska gaturummet. Bågformen kommer delvis att kunna
upplevas genom att formen på den befintliga bebyggelsen på västra
sidan inte är parallell med gatans nya sträckning. Från vissa platser
kommer bågformen på östra sidan kunna upplevas bakom den nya
bebyggelsen.
Parkstråken på Bellevuegårdens båda sidor bedöms som känsliga.
Kompletteringar i form av skolor och förskolor har gjorts tidigare.
Förslaget innebär att parkerna inte bebyggs men de gröna miljöerna
kan förändras, exempelvis med nyanläggning av fördröjningsyta för
dagvatten i Ärtholmsparken vilket bedöms kunna göras utan negativa konsekvenser för kulturmiljön.
Tåliga miljöer
En stor del av förtätningen förläggs till ytor som bedöms som
tåliga. Utmed John Ericcsons väg föreslås ny bebyggelse längs södra
sidan. Bebyggelsen blir ett tydligt tillägg och konsekvenserna för
kulturmiljön är små. Bebyggelse utmed Stadiongatans södra sida
och Ärtholmsvägens norra sida kompletteras med olika funktioner,
byggnadsformer och arkitektur. Konsekvenserna bedöms inte vara
negativa då det redan finns en avvikande struktur här som rymmer
olika unika byggnader vilket gör strukturen tålig för förändring.
Bellevuegårdens funktionsindelning med parkeringsplatser i kvarterens hörn försvinner när dessa bebyggs men påverkan på kulturmiljön bedöms inte vara negativ eftersom tydligheten i strukturen
består genom kontrast mellan ny och befintlig bebyggelse.

I området finns flera detaljerade och vackra portar.

Trafikkonsekvenser
Trafikplaneringen för planprogrammet är målstyrt genom Malmös
Trafik- och Mobilitetsplan (TROMP) och Miljöprogram för Malmö
stad 2021–2030. En åtgärd för att nå färdmedelsmålen om att fler
ska cykla, gå eller resa med kollektivtrafik är en ombyggnad av
Lorensborgsgatan med nya separata busskörfält samt gång- och
cykelbanor. Den framtida utformningen medför att fler människor
får plats att transporteras längs gatan jämfört med idag.

Skivhusen utmed Vendelfridsstigen är noggrant
placerade med en liten förskjutning.

Trafiksäkerhet och trygghet
Den nya utformningen av Lorensborgsgatan kommer tydligare att
signalera till motorfordonsförare att de ska köra i ett lugnare tempo.
Utformningen ger förbättrad trafiksäkerhet och lägre trafiktempo
i flera korsningar som föreslås byggas om och regleras med trafiksignaler. Korsningspunkter för fotgängare och cyklister kommer till
stor del hastighetssäkras för att säkerställa en hög trafiksäkerhet och
Cirkulationsplatser föreslås ersättas av signalreglerade
korsningar.
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trygghet. Nya cykelbanor längs med gatan ökar trafiksäkerheten för
cyklister som inte längre behöver cykla i blandtrafik norr om Stadiongatan.
Den befintliga gång- och cykeltunneln i höjd med Bellevuegårdens
centrum under Lorensborgsgatan bibehålls. Den är speciellt viktig
för barnens rörelsefrihet, men är också en viktig länk i ett genomgående cykelstråk med ett stort flöde cyklister.
Stora ytor inom planområdet upptas idag av parallellgator och markparkering.

När det blir möjligt att cykla och gå i högre uträckning längs och
över Lorensborgsgatan kommer fler människor att röra sig där.
Med parkerings- och mobilitetstjänster samlade i mobilitetshusen
skapas ett större folkliv när fler personer rör sig mellan bostad och
mobilitetshus. Sammantaget leder större närvaro av människor i
gatan till ökad trygghet i Lorensborgsgatan.
Tillgänglighet och barriäreffekt
En förtätning av den befintliga bebyggelsestrukturen medför att
motorfordonstrafik i enstaka fall kan behöva föras in i delar av
den befintliga boendemiljön som idag är relativt fri från biltrafik,
till exempel i kv Nytorp (vid den nya förskolan) och i Vendelsfrid. Detta kan behövas för att ge en grundläggande tillgänglighet
för funktionshindrade och leveransfordon. Därtill måste förutsättningar för en fungerande avfallshantering skapas. Förändringen
kan komma att påverka barnens rörelsemönster och trygghet då
de idag är vana vid en omgivning som i princip är helt separerad
från biltrafik. Kommande detaljplaner ska arbeta för att minimera de negativa effekter som eventuellt kan uppstå. Gatorna ska
utformas så att de säkerställer mycket låga hastigheter och prioritera
fotgängare och cyklisters trafiksäkerhet.
Ombyggnaden av Lorensborgsgatan minskar upplevda och fysiska
barriärer, kopplar ihop stadens områden med varandra samt ökar
tillgängligheten för fotgängare och cyklister. Ombyggnaden av
Lorensborgsgatan minskar dess barriäreffekt genom att cyklister
och fotgängare bättre kan röra sig längs med och över gatan. Nya
gång- och cykelbanor och säkra korsningspunkter underlättar även
rörelse till och mellan områdets parker.
Färdmedelsfördelning
Utrymmet för olika färdmedel kommer att balanseras på ett mer
rättvist sätt jämfört med idag. Nya cykelbanor längs Lorensborgsgatan bedöms öka antalet cyklister då de ges möjlighet till snabba
cykelresor med hög framkomlighet. Separata busskörfält medför
bättre framkomlighet och tillförlitlighet för busstrafiken. Signalreglerade korsningar ersätter cirkulationsplatser, vilket förutom bättre
framkomlighet också ger en bekvämare bussresa.

Trafikflöden och kapacitet för motorfordon
Förslaget till utformning av Lorensborgsgatan har prövats med
hjälp av analysverktyg för att kontrollera kapacitet, köer och
restider, som en del av den tekniska utredning som Sweco genomförde 2019. Sammantaget konstateras att förslaget gör det möjligt
att bibehålla gatans funktion som genomfartsgata och att belastningsgraden endast i undantagsfall överstiger 85%. Gatan kommer
sannolikt upplevas som högt trafikerad under högtrafik, precis som
idag. Lorensborgsgatan kommer även fortsättningsvis vara en viktig
huvudgata där stora mängder motorfordonstrafik färdas.
En ombyggnad av Lorensborgsgatan med signalreglerade korsningspunkter och separata körfält för biltrafik respektive buss
kommer att minska den kapacitetsreserv som finns idag. Fler säkra
korsningspunkter för fotgängare och cyklister kommer att underlätta utfart med bil från lokalgatorna mot Lorensborgsgatan, men
förlänger också restiden för motorfordonstrafiken.
Lorensborgsgatan trafikeras idag av ca 15 000 motorfordon/dygn.
Trafikmängderna bedöms vara ungefär desamma i framtiden, trots
att planområdet byggs ut med fler bostäder. Det ökade antalet
boende i området kommer ge upphov till fler resor, men en större
andel än idag förväntas resa med kollektivtrafik, cykel eller gå till
fots. Trafikflödena på lokalgatorna bedöms minska något som en
följd av att markparkering försvinner och ersätts av parkering i
mobilitetshusen som är placerade i nära anslutning till huvudgatorna.

Säker cykelparkering i anslutning till kollektivtrafik
möjliggör för en ökad mobilitet.

Exempel på säker cykelparkering från Malmö
centralstation.

Bilparkering
Planprogrammet föreslår att flera av de befintliga markparkeringarna bebyggs och att dessa bilplatser ersätts i mobilitetshus. Detta
medför färre fordonsrörelser inne i bostadsområdena då mobilitetshusen placeras vid huvudgatorna. När bilplatserna samlas i mobilitetshusen ger det en möjlighet för bättre markutnyttjande och det
medför också att fler väljer att cykla eller åka kollektivt då gångavståndet från bostad till parkering blir längre. För de som nyttjar
markparkeringarna idag får en förflyttning till mobilitetshusen
konsekvensen att parkeringskostnader blir högre.
En konsekvens av att gatuparkering försvinner och att parkering
inom planområdet blir dyrare kan bli att bilar parkeras utanför planområdet. Parkeringssituationen kommer att förändras över lång tid
i samband med exploatering av olika delområde. Konsekvenserna av
en förändrad parkeringssituation kommer därför att spridas över tid.

En omdisponering av stadens gaturum som leder till en ökad
möjlighet att förflytta sig till fots, med cykel och kollektivtrafik
skapar ett mer jämlikt transportsystem med större rörelsefrihet. Fler
människor, oavsett kön, ålder, fysisk förmåga eller socioekonomiska
förutsättningar, har tillgång till och möjlighet att förflytta sig med
dessa färdslag.

54 - Konsekvenser

Konsekvenser - 55

4 GENOMFÖRANDE
Planprogrammet utgör ett underlag för nya detaljplaner som ska
tas fram för att möjliggöra ny bebyggelse. För ombyggnaden av
Lorensborgsgatan krävs ingen ny detaljplan eftersom den nya gatan
ryms inom allmän platsmark i gällande detaljplan.

Tidplan
Utbyggnad inom planområdet väntas ske över lång tid. Detaljplaner
kommer att tas fram när markägare tar initiativ till exploatering.
Detaljplaneprocessen pågår i cirka två år och under den tiden finns
möjlighet för boende att yttra sig.

LÄS PM
PM Genomförande behandlar genomförandet av planprogrammet. Genomförandet har studerats ur både ett tekniskt och
ett ekonomiskt perspektiv för att säkerställa ett förverkligande av planprogrammet.

Enligt överenskommelsen Ramavtal 8 Storstad Malmö ska Expressbuss linje 10 längs Lorensborgsgatan vara i trafik 2029, och
ombyggnaden av sträckan genom Lorensborg och Bellevuegården
beräknas ske under 2026 - 27. Arbetet med Lorensborgsgatan
är beroende av ett omfattande tidplanering över de olika sträckorna och måste samordnas med andra ombyggnadsområden och
gatuprojekt inom Malmö stad.
Ny bostadsbebyggelse utmed Lorensborgsgatan är beroende av
ett antal större ledningsflyttar. Det är oklart om uppförande av
bostäder kan påbörjas innan gatan byggts om. Bebyggelse i andra
delar av området som inte är beroende av Lorensborgsgatan kan
eventuellt genomföras tidigare.

2030

2029

2028

Detaljplaner för bebyggelse utmed Lorensborgsgatan ska prioriteras. Planområdena ska vara så stora att den exploatering som tillkommer möjliggör ett genomförande av mobilitetshusen. Det är
viktigt att mobilitetshusen planläggs i ett tidigt skede.

Exploateringskalkyl
Ombyggnaden av Lorensborgsgatan med tillhörande flytt av
ledningar och andra åtgärder är kostsam. Malmö stad har tillsammans med Sweco tagit fram en tidig kalkyl för ombyggnaden som
visar att projektet är genomförbart. Malmö stad äger en stor del av
de ytor där förtätning föreslås. Intäkter från försäljning av mark för
förtätning kan delvis användas för att finansiera ombyggnaden av
Lorensborgsgatan. Genom Ramavtal 8 Storstad Malmö finansierar
staten en betydande del av ombyggnaden av Lorensborgsgatan.

Linje 10 får
MEX-standrad

Genomförande

Linje 10
tas i bruk

LORENSBORGSGATAN

Förstudie,
Projektering och
förprojektering, upphandling
politiska beslut

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Lorensborgsgatan

Fastighetsbildning
Detaljplan 1
Godkännande

Samråd

BEBYGGELSE

Planprogram
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Bygglov 1

Detaljplan 2

Genomförande 1
Bygglov 2

Detaljplan 3

Genomförande 2
Bygglov 3

Genomförande 3

Illustration av tidplanen för planering och genomförande av
Lorensborgsgatan och ny bebyggelse inom planområdet.

Malmö stad äger stora delar av de ytor utmed Lorensborgsgatan
som föreslås för förtätning. Ytorna på stadens mark är emellertid
inte tillräckligt stora för ändamålsenlig bostadsbebyggelse. I planprogrammet har ny bebyggelse föreslagits utan hänsyn till befintliga fastighetsgränser för att uppnå en optimal struktur. Kommande
detaljplaner för ny bebyggelse utmed Lorensborgsgatan kommer att
reglera nya gränser för kvartersmark, som måste tas fram i dialog

Bilden visar möjlig utbyggnadsordning inom planområdet. Redan planlagda byggnader är blåa, utbyggnad på
kort sikt gröna, på medellång sikt gula. Byggnader som
klassas som svårgenomförda eller där det i dagsläget
finns litet intresse för exploatering är rosa. Gröna streckade ovaler indikerar vilka områden respektive detaljplan
bör omfatta.

Genomförande- 57

med fastighets- och gatukontoret under arbetet med förprojektering av Lorensborgsgatan samt med ägare till kringliggande fastigheter.
Merparten av fastigheterna inom planområdet berörs av fastighetsindelningsbestämmelser (FIB), som styr fastighetsindelningen.
Dessa kan behöva ändras eller upphävas för att utbyggnad av gatumark och kvartersmark enligt planprogrammet ska kunna genomföras.

Mobilitetshus
I fortsatt arbete
Det är viktigt att mobilitetshusen får en
attraktiv utformning för att tillföra även
visuella värden till stadsmiljön.

De tre föreslagna mobilitetshusen har olika förutsättningar vad
gäller ekonomiskt genomförande. Generellt är det en fördel om
mobilitetshus kan innehålla flera funktioner, exempelvis verksamhetslokaler i bottenvåningen, och erbjuda parkering till andra
än boende i planområdet genom att samnyttja platser. Eftersom
området till så stor del utgörs av bostäder finns det begränsade
möjligheter till samnyttjande.
Vid uppförande av ny bebyggelse måste fastighetsägaren göra
parkeringsköp i något av mobilitetshusen, för nya bostäder och
eventuella bilplatser för befintliga boende som försvinner. Kostnaderna för bilplatser innebär en belastning för bostadsprojektens
ekonomi. Den ekonomiska belastningen blir särskilt stor i de fall
många befintliga bilplatser måste ersättas i mobilitetshus.
För att kunna genomföra mobilitetshusen krävs avtal mellan
Malmö stad och fastighetsägare för att marken ska bli tillgänglig.
Möjlighet till kompensation till tomträttshavare/markägare måste
utredas.
Det är angeläget att mobilitetshusen byggs i ett tidigt skede av
omvandlingen av planområdet. I det fortsatta arbetet behöver även
en plan för hur parkering ska lösas under byggtiden tas fram tillsammans med respektive fastighetsägare.

Svårgenomförd bebyggelse
Planprogrammet redovisar den bebyggelse som bedöms vara svårast
att genomföra med streckade linjer i planförslaget. Det är olika
faktorer som gör att bebyggelsen bedöms vara svårgenomförd,
exempelvis att ny bostadsbebyggelse behöver ingå i en befintlig
bostadsrättsförening och dela gård, eller att platsen blir lämplig
för bebyggelse först när fördröjningsåtgärder utanför planområdet
förhindrar kraftiga översvämningar vid skyfall.

Utredningar
Ett stort antal utredningar kommer att behövas för att genomföra
planprogrammet. Dessa utredningar kommer att vara kopplade till
detaljplaner och då bekostas av den fastighetsägare som ansöker om
planläggning, eller till ombyggnad av gatan och då vara en del av
arbetet med Ramavtal 8 Storstad Malmö.
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Fortsatt utredningsbehov i detaljplaner

Fortsatt utredningsbehov i förstudie

• Behov av förskole- och grundskoleplatser
utifrån aktuellt behov och tillgång på platser i
närområdet ska utredas i alla detaljplaner för
bostäder.

Förstudien av Lorensborgsgatan genomförs av
fastighets- och gatukontoret.

• Detaljerade bullerutredningar ska tas fram,
som hanterar aktuella bullernivåer och
-riktvärden.
• Skyfallsutredningar ska tas fram och visa hur
nya byggnader kan placeras och uppföras
så att de inte skadas vid skyfall och inte
försämrar situationen för omkringliggande
bebyggelse.
• Räddningsvägar för befintlig och ny
bebyggelse ska säkras.
• Dagsljusförhållanden för ny och befintlig
bebyggelse ska utredas.
• En kulturmiljöutredning ska tas fram vid
planläggning av områden där strukturen
bedömts vara känslig eller mycket känslig.
• Markmiljöutredningar ska tas fram i samtliga
detaljplaner, även för befintlig bebyggelse.
• Naturvärdesinventeringar kan behövas vid
planläggning som berör befintliga träd och
annan vegetation.
• Möjlighet till nya grönytor och andra publika
funktioner ska studeras.
• Befintliga och nya avfallslösningar ska utredas
i detaljplan.
• LSS-boenden och lokaler för daglig
verksamhet behövs i området och lokalisering
ska utredas i detaljplan.
• Region Skåne har ett samarbete med Lunds
universitet, avdelningen för arbets- och
miljömedicin, som i sin forskning kring
hälsoeffekter vid stadsplanering använt
föreliggande planområde som ett exempel.
Resultaten är ännu inte publicerade men de
resultat som framkommer i studien kan med
fördel studeras i det fortsatta arbetet.

• Dagvattenlösning för hela Lorensborgsgatan
inklusive planprogrammets förslag till
ny bebyggelse bör tas fram. Småskalig
dagvattenhantering i form av växtbäddar och
luftigt bärlager måste byggas ut i samband
med ombyggnad av Lorensborgsgatan.
• Höjdsättning av gata måste utredas för att ta
hänsyn till risk för översvämning vid skyfall.
• Förstudien bör se över kapacitet i VA-nätet
samt eventuellt behov av ledningsflytt. Byte
och flytt av VA- och andra ledningar bör
ske i samband med gatans ombyggnad för
att minimera kostnader och störningar för
omgivningen.
• Naturvärdesinventeringar behöver
genomföras under förstudien med anledning
av att gatans ombyggnad berör många
befintliga träd.
• Vilka befintliga träd som kan bevaras och
integreras i gatans nya sektion, samt om träd
kan flyttas bör utredas.
• Hur en större krontäckningsgrad än idag kan
uppnås bör utredas.
• Ansökan om dispens från biotopskydd för
träden i Lorensborgsgatan bör göras i ett
tidigt skede eftersom beslutet kan komma att
påverka utformningen av gatan.
• Angöring till Bellevuegårdens centrum
behöver utredas.
• Bullerpåverkan på befintliga bostäder ska
utredas.
• Innovativa lösningar för ett blå-grön-grått
gaturum, till exempel luftig överbyggnad bör
utredas.
•

Lägen för gröna korsningar för biologisk
mångfald, fickparker och andra funktioner i
gatan ska studeras.
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5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Bakgrund och organisation
Planprocessen
Ett planprogram tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och skapa visioner för ett större område. Planprogram ger
en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet
skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter och boende
i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför
fortsatt detaljplanering. Planprogrammet godkänns sedan av stadsbyggnadsnämnden. Det är vanligt att stadsbyggnadskontoret gör
flera olika detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet omfattar.
Planprogrammet för Lorensborg och Bellevuegården identifierar
och beskriver befintliga värden och kvaliteter i området. Det ska
vara ett stöd för kommande detaljplanering och underlätta för ett
genomförande av omvandlingen av Lorensborgsgatan.
Historik i processen
Planförslaget bygger till stor del på den strukturskiss för Lorensborgsgatan genom Lorensborg och Bellevuegården som togs fram
av stadsbyggnadskontoret 2017. Strukturskissen arbetades fram
utifrån en värdebaserad stadsutvecklingsmodell med en vision
om att skapa en grön och levande stadshuvudgata med plats för
människor. De bärande huvudprinciperna från strukturskissen
som kvarstår i planförslaget är att Lorensborgsgatan är en stadshuvudgata med ett tydligt, centralt stråk och att ny bebyggelse
planeras vid gatan samt att lokalisering av ny bebyggelse skiftar sida
i Lorensborg relativt Bellevuegården. Strukturskissens prioriteringar
var att skapa plats för människor, hållbart resande, inbjudande och
öppen bebyggelse, blandade funktioner samt trivsamma mötesplatser.
Planprogrammet har arbetat vidare med strukturskissens vision,
prioriteringar och strategier och har fokuserat på att fördjupa
kunskaperna för att kunna genomföra omvandlingen av Lorensborgsgatan och den föreslagna bebyggelsen.
I Bellevuegården har tre detaljplaner, Dp 5513, Dp 5539 och Dp
5623 tagits fram inom planområdet de senaste åren. Den föreslagna
bebyggelsen i dessa planer följer planförslagets intentioner.
Medverkande
Planprogrammet har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under
arbetet med att ta fram planprogrammet har dessutom tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret och flera andra förvaltningar
deltagit. Stadsbyggnadskontoret har även haft dialog med flera av
fastighetsägarna inom området. I frågor gällande vatten, dagvatten,
skyfall och spillvatten har VA SYD varit delaktiga.
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Planområdet idag
Planområdet är beläget i centrala Malmö, sydväst om Pildammsparken och omfattar Lorensborg samt den del av Bellevuegården
som ligger öster om Bellevueparken. Planområdet är cirka 640 000
kvm stort. Det finns flera fastighetsägare i området, bland annat
Malmö stad, MKB och Fastighets AB Bellevuegården.
Platsens historik
Fram till 1950-talet utgjordes planområdet nästan uteslutande av
jordbruksmark. Lorensborg har fått sitt namn efter en av de gårdar
som tidigare fanns på platsen. Bellevuegården har fått sitt namn
efter den 1800-tals gård som fortfarande finns i området, i Bellevueparken cirka 250 meter väster om planområdet. Lorensborg
var det första riktigt storskaliga bostadsområdet i landet när det
byggdes på sent 1950-tal. Flerbostadshusen från 1970-talet i Bellevuegården var ett av de sista områdena som byggdes i Malmö inom
ramen för miljonprogrammet. Mer om platsens historik finns att
läsa i PM kulturmiljö.

Lorensborg och delar av Bellevuegården ingår i planområdet som är beläget i centrala Malmö.

Bebyggelse
Planområdet ingår i karaktären ”Storskaliga bostadsområden” enligt
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggnad. Enligt programmets rekommendationer ska det öppna bebyggelsemönstret med
fritt liggande byggnader, mycket grönska och stora bilfria områden
bibehållas. De generösa utemiljöerna och de öppna sambanden
mellan bostadsgårdar och park är en stor kvalitet i de storskaliga
områdena. Handlingsprogrammet anger att vid ombyggnad av de
breda gatorna är det viktigt att ta kraftfulla helhetsgrepp, gärna med
planteringar av storvuxna träd, för att dra ned gaturummets skala.
Kulturmiljö
Att studera kulturmiljön är viktigt för att kunna förstå, formulera, ta tillvara och stärka de värden som finns i Lorensborg och
Bellevuegården idag, och samtidigt kunna anpassa förändringen
och förtätningen så att stadsdelarna fungerar bättre i framtiden.
En workshop om områdets känslighet och tålighet har genomförts
med syftet att försöka ringa in de områden inom planområdet som
utifrån kulturmiljövärden är mer känsliga eller mer tåliga för en
högre exploateringsgrad. Mer information om workshopen finns
i PM kulturmiljö, här nedan sammanfattas vilka värden som är
särskilt viktiga att bevara.
De stora bilfria gårdarna ger delvis en bra tydlighet mellan vad som
är privat och offentligt. Detta försvagas av entréer från gården vilket
sågs som en kvalitet när området byggdes. Bebyggelsen kännetecknas av de öppna hörnen och de fristående byggnadskropparna
som möjliggör ett rationellt byggande.

Riksintresse för kulturmiljö, M114 Malmö, markerat i rosa.
Orange markering visar områden som är utpekade som
särskilt värdefull kulturmiljö i översiktsplanen.
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Karaktäristiskt för planområdet, undantaget längs Stadiongatans
södra sida, är att det endast finns ett fåtal byggnadshöjder och
byggnadstyper.

Tidstypiskt är den bilcentrerade ideologin som präglar området
starkt och medför att gaturummen i dagsläget främst är till för
bilarna. Prioriteringen av bilar framför människor innebär nackdelar för tryggheten, säkerheten och det sociala livet i området. Det
ger även ett ineffektivt nyttjande av marken och infrastrukturen i
stadsdelarna. Lorensborgsgatans grönska och lummighet är en del
av områdets karaktär och en kvalitet som är viktig att återskapa i ny
form vid ändring av området.
Byggnadsminnen
Inom planområdet finns ingen byggnad som är klassad som byggnadsminne.
Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns en fornlämning i form
av en undersökt och borttagen boplats inom planområdet.
Särskilt värdefull kulturmiljö
Planområdet angränsar till två områden som är utpekade i översiktsplanen som kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer enligt 8
kap 13§ PBL. Dessa två särskilt värdefulla miljöer, Kronborg samt
del av Solbacken, bedöms inte påverkas negativt av planförslaget.
Ingen del av planområdet är utpekat som särskilt värdefull kulturmiljö. Läs mer i PM Kulturmiljö.

Mycket känslig miljö
Känslig miljö
Tålig miljö

Tålighetskartan visar områdets bebyggelsestrukturer och
om de är känsliga eller tåliga för exploatering utifrån ett
kulturmiljöperspektiv.

Topografi, landskap, grönstruktur
Fram till 50-talet när Lorensborg byggdes var hela planområdet
åkermark med enstaka spridda gårdar. Under 70-talet byggdes
Bellevuegården på den sista åkermarken som fanns kvar i det vid
den tiden kraftigt utbyggda Malmö. En rad äldre pilar integrerades
i det som blev Ärtholmsparken.
Lorensborgsgatan följer ett äldre dike och är generellt ett lågt
liggande stråk. Större lågpunkter finns i Stadiongatan vid kvarteret Knutstorp samt i Lorensborgsgatan i höjd med Bellevuegårdens centrum. Vattnet som samlas inom området kommer dels av
regn över själva området, dels av vatten som samlas inom ett större
avrinningsområde i sydväst.
Längs med Lorensborgsgatan finns i dagsläget 269 träd av olika
trädarter såsom exempelvis popplar, plataner, lindar och hassel.
Träden är i Lorensborg främst placerade i växtlighetsremsor mellan
Lorensborgsgatan och dess parallellgator.
I Bellevuegården finns det även träd mellan Lorensborgsgatans
körfält och på båda sidor om gatan finns träd planterade i dubbla
trädrader. Träden bidrar med estetiska värden och ekosystemtjänster.

Omsorgsfullt utformade portar i Lorensborg stärker
områdets identitet.

En brist- och tillgångsanalys enligt Malmö stads grönmodell visar
att de flesta boende i området inom rimligt avstånd har tillgång till
de fem olika slags parkstorlekarna. Exempelvis har de inom 300
meter från bostaden tillgång till en minst 0,2 ha stor (minst 30
meter bred) grönyta samt inom 3 km tillgång till ett större naturoch rekreationsområde som är större än 35 hektar.
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Kartan visar parker i planområdets närhet.

Lekplatser och aktiva mötesplatser finns i parkerna som omger
planområdet. Enligt Malmö stads Program för aktiva mötesplatser är
riktlinjen att ett basutbud för fysisk aktivitet, det vill säga en multifunktionell aktivitetsyta på 1000–4000 m2, markerad promenadoch löpslinga samt utegym, ska finnas inom 500 meter från
bostäder.
Mobilitet
De boende inom området har idag som längst cirka 300 meter till
en busshållplats för linje 8. Med bussen går det att ta sig till Malmö
C på 15 min och till Hyllie på 10 min. Inom området går även
buss 34, med sträckningen Sibbarp-Värnhem-Norra hamnen.
Lorensborgsgatan är en huvudgata som leder trafik mellan Malmös
olika stadsdelar. Gatan fungerar i hög grad som infartsled för
biltrafik med få säkra kopplingar över gatan. Inom planområdet
eller i nära angränsning finns andra vältrafikerade gator såsom John
Ericssons väg, Stadiongatan och Ärtholmsvägen.
Cykelvägar finns i planområdets ytterkanter, i parkmiljö. I Bellevuegården finns cykelvägar på respektive sida av Lorensborgsgatan,
men genom Lorensborg går cykelvägen i blandtrafik.
Cykelväg med cykeltunnel finns under Lorensborgsgatan genom
Bellevuegården vid Bellevuéallen, i höjd med Bellevuegårdens
centrum. På Stadiongatans norra sida finns cykelväg, men detta
saknas längs Ärtholmsvägen. Lorensborgsgatan sträcker sig cirka
1,2 kilometer genom planområdet, på denna sträcka finns endast
åtta övergångsställen samt en gång- och cykeltunnel där det är
möjligt att på ett trafiksäkert sätt korsa gatan.
Teknisk försörjning
Teknikrapporten som är framtagen av Sweco omfattar en inventering av befintliga ledningar i området. Enligt utredningen finns
kapacitet i spillvattennätet men inte i dagvattennätet för den beräknade befolkningsökningen. Rapporten identifierar konflikter där
ledningar påverkas av den föreslagna bebyggelsen.
Skyfall
Delar av planområdet är utsatta för risk för översvämning
vid skyfall. Malmö stad har tagit fram en modellering av ett
100-årsregn som har kunnat användas för att studera utbredning
och vattendjup vid en sådan översvämning. Vatten från ett större
område söder om Ärtholmsvägen samlas i lågpunkter vid Stadiongatan och södra Bellevuegården.

Med anledning av att en förskola på sikt planeras att avvecklas
uppstår ett behov av 120 förskoleplatser för den befintliga bostadsbebyggelsen, dessa förskoleplatser behöver en permanent lösning
inom planprogramområdet eller i dess närhet. Inom planområdet
finns två grundskolor, varav en är fristående. Det finns flera grundskolor i planområdets närhet, och i arbetet med planprogrammet
har även dessa studerats. Läs mer i PM förskola och grundskola.
I PM verksamhetslokaler går det att läsa mer om den verksamhetsutredning som tagits fram, bland annat om den inventering
av bottenvåningar som genomförts. Verksamhetsutredningen visar
att det finns många befintliga lokaler och småskaliga verksamheter
i området. Utredningen har identifierat tre viktiga mötesplatser
som lämpar sig för lokaler och där det därför föreslås satsningar på
förnyelse och utbyggnad.
I Lorensborg finns två större platsbildningar med centrumfunktioner. Lorensborgstorget fungerar i nuläget inte som det centrum
som det planerades som, och flera av verksamheterna runt torget
vänder sig endast till ett fåtal personer. Lorensborgs köpcentrum är
en viktig mindre nod där det finns en matbutik som för många av
stadsdelens invånare är den enda matbutiken inom gångavstånd.
Under 2021 pågår en ombyggnad av Lorensborgs köpcentrum
och alla verksamheter har stängt. En ny fritidsgård för barn upp
till 18-år kommer att öppna med lokaler i köpcentrets källare. I
Lorensborg finns lokaler i varje kvarter vilket är positivt för företagande och möjligheten att skapa arbetsplatser i stadsdelen, men
många är inte så väl exponerade för besökare.

Befintliga förskolor och grundskolor inom planområdet.
Kommunal grundskola
Fristående grundskola
Kommunal förskola
Fristående förskola

I Bellevuegården är de flesta lokaler för handel och service samlade
till en plats, Bellevuegårdens centrum. Torget bedöms fungera bra,
det är livfullt och befolkat dagtid. Här finns bland annat matbutik,
stadsdelsbibliotek, apotek och café. Nattetid stängs torget, som
ligger på kvartersmark, med grindar. Det finns även lokaler på
andra platser och av andra typer i Bellevuegården, exempelvis en
matbutik vid Delsjögatan.
Det finns ingen vårdcentral i planområdet, närmast finns vårdcentraler i Borgmästaregården, Kroksbäck samt vid korsningen
Stadiongatan - Bellevuevägen.

Kommunal och kommersiell service
Inom planområdet samt i dess omedelbara närhet finns idag nio
förskolor, varav fyra är fristående mindre förskolor. De befintliga
förskolelokalernas ålder och skick varierar. En förskola har idag sin
verksamhet spridd i olika lokaler, och det finns behov av att samla
verksamheten. Idag är det balans mellan behov och kapacitet på
förskoleplatser, men det finns ett underskott i omkringliggande
områden.
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I Lorensborg är ca 40% av de boende utrikesfödda och ca 16% av
de boende har två utrikesfödda föräldrar. I Bellevuegården är ca
45% utrikesfödda och ca 17% har två utrikesfödda föräldrar.

Planprogram
Planområdet gränsar i öst till planprogram 6048 för Stadionområdet, som säkerställer Stadionparken och gröna samband som är
viktiga för Lorensborg. Ett huvudstråk söder om Malmö Stadion
förstärks och sammankopplar Lorensborgsgatan med Stadionområdet via Hallingsgatan.
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Översiktsplan
Planområdet redovisas i översiktsplanen som existerande blandad
stadsbebyggelse med täthetsgrad 1-2, där norra delen av Lorensborg
redovisas som centrumområde. Täthetsgraden 1-2 som föreslås för
planområdet är samma som för centrala delar av Malmö och som
för områdena runt Hyllie station. Öster om planområdet finns ett
utpekat grönt stråk. Det finns platsspecifika riktlinjer för Stadionområdet och Lorensborg som bland annat anger att Lorensborgsgatan ska omvandlas till en stadshuvudgata med ett tydligt, centralt
stråk och ny bebyggelse vid gata.

PL 421

93

Befintlig service i Bellevuegårdens centrum.

Andelen förvärvsarbetande personer av de som är 20–64 år har från
2007 till 2018 sjunkit i området, medans andelen förvärvsarbetande i Malmö som helhet ökat, detta är extra tydligt i Lorensborg.
Hushållens disponibla inkomster jämfört med malmösnittet har
från 2007 till 2018 sjunkit både i Lorensborg och Bellevuegården,
men störst skillnad går att se i Lorensborg.

Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4
kapitlet miljöbalken men angränsar till riksintresse för kulturmiljö
M114 Malmö som omfattar centrala Malmö och har sin gräns
utmed John Ericssons väg. Mer specifikt omfattar det angränsande
området just Pildammsparken och siktlinjen genom Dammfri till
tallriken inom Pildammsparken.

44

APOTEK MATBUTIK

I Lorensborg finns cirka 2500 hushåll och i Bellevuegården (inklusive småhusen väster om flerbostadshusen) finns cirka 2330 hushåll.
Totalt i Lorensborg och Bellevuegården bor cirka 9500 invånare.
I både Lorensborg och Bellevuegården är lite mer än hälften av
hushållen enpersonshushåll. Bostadsbeståndet utgörs idag till 80%
av hyresrätter.

Tidigare ställningstaganden

DP

RESTAURANG BIBLIOTEK
CYKELAFFÄR
SPEL & TOBAK FRISÖR BAGERI
BLOMSTERHANDEL

Demografi
Under 10-årsperioden 2007–2017 går det att se en tydlig trend i
befolkningssammansättningen i området. Befolkningen blir succesivt yngre och mycket tyder på att en generationsväxling är på gång.
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Gällande detaljplaner inom planområdet. De tre nyligen antagna detaljplanerna i Bellevuegården är markerade med rosa.

I sydost angränsar planområdet till området för planprogrammet
6045 för Holma-Kroksbäck, som förstärker Kroksbäcksparkens
kant med en cykelboulevard till Hyllie och föreslår en ombyggnad
av Lorensborgsgatan till stadshuvudgata.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Inom området finns ett tjugotal gällande detaljplaner från olika
tidsperioder. Viss ny bebyggelse som föreslås i planprogrammet kan
eventuellt uppföras inom befintlig byggrätt, men för en stor del av
den föreslagna bebyggelsen behöver nya detaljplaner tas fram.
Det är möjligt att utveckla Lorensborgsgatan enligt förslaget utan
att ta fram en ny detaljplan då de gällande planerna anger markanvändningen gata, huvudgata eller plantering, vilket ombyggnationen av gatan bedöms rymmas inom.
Inom planområdet finns tre nyligen antagna detaljplaner.
Detaljplan 5539 för Hålsjön 2 m. fl. vann laga kraft 2018-12-11,
detaljplanen 5513 för Stensjön och Delsjön vann laga kraft 202110-06 och detaljplan 5623 för fastigheten Hyllie 9:5 vann laga kraft
2021-06-04. Dessa detaljplaner möjliggör förtätning och föreslagen
bebyggelse i detaljplanerna visas som ljusgrå i planförslaget.
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Gällande detaljplaner för
Lorenborgsgatan
• PL397 (genom Lorensborg)
• PL712 (söder om stadiongatan)
• PL857 (från korsningen med Hålsjögatan
och Delsjögatan till Bellevueallén)
• PL1130 (från Bellevueallén till korsningen
med Svansjögatan och Delsjögatan)
• Dp 4493 (rondellen vid Lorensborgsgatan/Ärtholmsvägen)
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Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument
• Friytor vid förskolor och skolor, 2016
• Arkitekturstaden Malmö, 2018
• Skyfallsplan för Malmö, 2017
• Grönplan för Malmö, 2003
• Naturvårdsplan för Malmö, 2012
• Bostadspolitiska mål, 2018–2022
• Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030
• Energistrategi för Malmö, 2009
• Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
• Policy och Norm för Mobilitet och Parkering i Malmö, 2020
• Mobilitet för Malmö, 2021
• Kretsloppsplan 2021-2030 för Malmö Stad och Burlövs
kommun
• Program för aktiva mötesplatser, 2015
• Lekplatsprogram för Malmö, 2006
• Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016
• Markanvisningspolicy, 2021
Utredningar till grund för planförslaget
• Teknisk utredning, Sweco, beställare fastighets- och gatukontoret 2020
• Dagvattenutredning, VA SYD 2020
• Översiktlig trafikbullerutredning, stadsbyggnadskontoret 2021
• Utredning om framtidens verksamhetslokaler, Niras 2019
• Solstudier, LTH 2021
• Beräkning av trädens värde på Lorensborgsgatan,
Landskapsingenjör J. Östberg AB 2020
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