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Målsättning
Bebyggelsens bottenvåningar ska berika Malmö och bidra till
att det blir intressant, stimulerande och tryggt att vistas i
staden. Användningen ska bidra till funktionsblandning i
stadens olika delar. På så vis underlättas människors
vardagsliv och förutsättningarna ökar för att stadens olika
miljöer används dygnets alla timmar och årets alla dagar. För
att vara del av en stad som lever över tid ska bebyggelsens
bottenvåningar också kunna möta framtida behov, trender
och önskemål. De byggnader vi uppför idag ska kunna ge rum
för livet i staden, älskas och berika våra stadsrum för lång tid
framöver.
Såväl bottenvåningarnas användning, som dess utformning
och möte med gatan påverkar hur stadsmiljön fungerar och
upplevs. Olika platser i staden ger olika förutsättningar för
hur bottenvåningen bäst bidrar till en attraktiv, levande och
robust stad. Verksamheter i lokaler direkt mot gatan med
inbjudande entréer och stora fönster kan ge värdefulla
kvaliteter på en plats medan bostäder med bredare, personligt
präglad förgårdsmark är lämpligare på en annan.
För att uppnå bottenvåningar som berikar staden idag och på
lång sikt krävs både vilja och engagemang från
stadsbyggandets aktörer. Som en del i att uppnå

målsättningen är stadsbyggnadsnämnden ambition med dessa
riktlinjer att:
främja lokaler för verksamheter i bebyggelsens
bottenvåningar, i olika delar av staden.
främja möjligheten att etablera verksamheter i
bebyggelsens bottenvåningar på sikt, genom en flexibel
utformning av bottenvåningen.
främja bevarande av befintliga lokaler.
bottenvåningar och dess möte med gatan ska utformas med
stor omsorg, oavsett vilken funktion som planeras.

Vad vi önskar av bebyggelsens bottenvåningar är
väsensskilt från det vi önskar av de övriga
våningarna. Det är i bottenvåningen som
byggnaderna möter staden, där vi stadsbor får
närkontakt med byggnaderna, där vi kan röra
och bli berörda av dem.
Jan Gehl, Lotte Johansen Kaefer & Solvejg Reigstad, Close
encounters with buildings, 2006/2016 (citat övers.
stadsbyggnadskontoret)

1. Bottenvåningarnas och förgårdsmarkens användning och utformning är viktiga för hur våra gemensamma stadsrum upplevs. Västra
Hamnen.
2. Många olika funktioner och verksamheter behöver ges plats i staden. Även en liten lokal med anspråkslös verksamhet skapar stora
värden för närområdet. Nobeltorget.
3. Längs stråk där många rör sig kan lokaler med verksamheter ge liv och rörelse, medan en väl utformad bostadsfasad och förgårdsmark
kan ge kvalitet åt lugnare gator. Limhamn.

Om riktlinjerna
Syftet med riktlinjerna
Riktlinjerna för levande bottenvåningar ska:
tydliggöra och förmedla stadsbyggnadsnämndens syn på
bottenvåningarnas användning och utformning, vid
reglering i detaljplaner och vid bygglovsprövningar.

underlätta stadsbyggnadsnämndens och
stadsbyggnadskontorets arbete med beslut, bedömningar
och handläggning av bottenvåningarnas användning och
utformning, i planeringen och vid bygglovsprövningar.
ge ökad förutsägbarhet för malmöborna och de
fastighetsägare och byggherrar som verkar i Malmö i
frågor som rör bottenvåningarnas användning och
utformning.

Vad, när och vem
gäller riktlinjerna?
Riktlinjerna är ett vägledande
styrdokument som uttrycker
stadsbyggnadsnämndens principer
för:

hur användningen och
utformningen av bebyggelsens
bottenvåning regleras i detaljplaner, med fokus på
förekomsten av och möjligheten till lokaler för
verksamheter.
hur utformningen av bebyggelsens bottenvåning och
dess möte med gatan regleras i detaljplaner, för att bidra
till levande stadsrum.

Fokus för riktlinjerna är framför allt ny bebyggelse.
Riktlinjerna ska dock även vara vägledande vid hantering av
befintliga lokaler i äldre bebyggelse.

Riktlinjerna vänder sig i första
hand till stadsbyggandets olika
aktörer, såsom fastighetsägare
byggaktörer och konsulter.
Riktlinjerna gäller vid beslut,
bedömningar och handläggning
inom stadsbyggnadsnämndens
ansvarsområde, exempelvis tidiga
planeringsskeden, förfrågningar,
detaljplaneläggning och bygglovsprövningar. Riktlinjerna utgår från
de kommungemensamma styr-

Riktlinjerna utgår från Malmö stads arkitekturprogram
Arkitekturstaden Malmö. Läs mer här.

dokumenten Översiktsplan för Malmö (KF 2018) och Arkitekturstaden
Malmö (KF 2018).
Riktlinjerna är framtagna av stadsbyggnadskontoret och
antogs av stadsbyggnadsnämnden i mars 2022.

1. Nybyggd lokal som ger plats åt socialt entreprenörskap. Västra Hamnen.
2. Lokalernas användning och stadskärnans roll har förändrats genom historien. Stadskärnans attraktivitet har stor betydelse för
Malmöborna, besöksnäringen och stadens identitet. Sommargata på Friisgatan.
3. Närhet till olika funktioner från bostaden eller arbetsplatsen underlättar människors vardagsliv. Mataffären och gymmet blir
träffpunkter där närboende människor ser och stöter på varandra. Segevång.

Bottenvåningarnas användning
Lokaliseringsprinciper
Såväl myllrande stråk, lokala mötesplatser, som stillsamma rekreativa
platser behövs i Malmö. Verksamheter
i bottenvåningen på bebyggelsen kan
tillföra kvaliteter på alla dessa platser
även om förutsättningarna för, och
behovet av, verksamheter i bottenvåningarna skiljer sig åt i olika lägen.
Varje plats har unika förutsättningar
och behöver ses i ett större sammanhang. För att kunna göra väl underbyggda avvägningar, om omfattning
av lokaler och var de ska finnas,
ska verksamhetsutredningar, stråkoch täthetsanalyser som regel
göras före planläggningen. De bör
omfatta både kommersiella, sociala
och kulturella verksamheter. Denna
typ av utredningar och analyser görs
med fördel i tidiga planeringsskeden,
exempelvis i samband med fördjupade
översiktsplaner och planprogram, och

Verksamhetsutredningar och stråkanalyser kan utgöra
underlag för att ta fram koncept för användning och
utformning av bottenvåningar. Användningen och
utformningen av den allmänna platsen såväl som bebyggelsen
i övrigt behöver också vägas in för att skapa levande
bottenvåningar och stadsmiljöer.

är ett sätt att konkretisera vad riktlinjerna kan innebära på den specifika platsen. De kan också
utgöra ett bra underlag i planeringen av nya områden, stråk
och strukturer, som behöver anpassas för att ge goda
förutsättningar för verksamhetsetableringar i
bottenvåningarna.

1. Nya verksamhetslokaler i bebyggelsens bottenvåningar är en självklarhet när Malmös centrum växer norr om Centralstationen.
Nyhamnen.
2. I mindre centrala områden är det särskilt viktigt att lokaler placeras vid de viktigaste stadsrummen och andra målpunkter. I Holma har
gemensamhetslokaler för de boende och verksamhetslokaler samlats vid ett nytt torg. Holma Torg.
3. Hörnlägen är synliga från olika håll och särskilt lämpade för lokaler. Caféet ligger i ett bra solläge, vid ett vackert parkstråk och
korsande cykelstråk. Lugnet.

Koncentration av lokaler i centrala och välbefolkade
lägen: Omfattningen av lokaler i bebyggelsens bottenvåningar
ska vara som högst där bebyggelse- och befolkningstätheten är
hög och många människor rör sig. Generellt planeras en
större andel lokaler i centrala områden än i mer perifera och
glesare områden. I stadens perifera delar är det särskilt viktigt
att kommersiella verksamheter samlas och stärker den
service som redan finns. Även i perifera lägen, särskilt i
områden med en större befolkningsmängd såsom områden
med storskalig bostadsbebyggelse, finns dock fortfarande ett
behov av lokaler för närservice och icke-kommersiella
verksamheter.
Som utgångspunkt ska lokaler finnas:
i områden med hög befolkningstäthet, där många bor
och/eller arbetar
längs stråk och vid platser där många människor rör sig
vid kollektivtrafiknoder och större hållplatser
vid stadsdelscentrum
längs gator och vid torg i Malmös stadskärna
vid besöksmål av betydelse för många människor
vid lokala torg
i korsningar längs huvudgator, exempelvis mellan
huvudgata och gång- och cykelväg med många passerande
vid platser med särskild attraktion, exempelvis vid havet,
kanalerna eller parker

För att skapa blandad och levande stadsmiljö är det viktigt att
pröva krav på lokaler även i andra lägen i staden. Det finns
många goda exempel på lokaler i bottenvåningar som tillför
stora mervärden i övrigt renodlade bostadsområden.
Förberedelse för lokaler i framtida goda lägen: I lägen
där verksamheter i bebyggelsens bottenvåningar är
önskvärt, men där underlaget för verksamheter inte bedöms
vara tillräckligt stort initialt, ska bottenvåningarna utformas
på ett sätt som underlättar för att det ska kunna finnas
verksamheter i framtiden.
Detta kan exempelvis vara:
på platser som på längre sikt kan antas uppfylla något av
kriterierna i listan ovan, exempelvis om kringliggande
områden eller stråk byggs ut i enlighet med kommunens
övergripande visionsdokument.
i anslutning till lägen med initialt goda förutsättningar för
verksamhetsetablering, där förutsättningar förväntas bli
bättre framöver och fler verksamheter därmed kan
etableras på sikt. Exempelvis längs med huvudgator där
lokaler för verksamheter initialt bara ska finnas i
hörnlägena, eller längs tvärgator till starka stråk med
lokaler för verksamheter i bottenvåningarna.
För att kunna möta framtida behov och inte hindra
utvecklingen av en funktionsblandad stad tillåts som regel
verksamheter i bebyggelsens bottenvåningar även i andra
lägen. Dock ställs inga krav på att bottenvåningarna ska
användas för verksamheter eller på en specifik utformning.
En förutsättning för att kunna tillåta verksamheter är att
grundläggande krav, vad gäller exempelvis möjlighet till
angöring, avfallshantering och parkering, kan tillgodoses.

3. Funktionsblandade områden med både arbetsplatser och bostäder ger bra underlag för verksamheter. Hyllie.
4. Verksamheter som samlas längs ett stråk eller kring en plats ger kraft åt varandra. Bokaler Rosengård.

Regleringsprinciper
Stadsplanering innebär bland annat att balansera dagens
situation och önskemålen från de som vill bygga, med stadens
mål och visioner. Att säkerställa funktioner i staden på kort
och lång sikt vägs mot behovet av flexibilitet för att möta en
oviss framtid och de investeringar som fastighetsägare
behöver göra.
Malmö stad arbetar efter principen att detaljplaner ska styra
det som är viktigt, men i övrigt vara tillåtande och flexibla.
Tidigare erfarenheter visar att det oftast behövs styrande krav
i detaljplaner för att lokaler för verksamheter ska komma till
stånd i bebyggelsens bottenvåningar. När det inte är lika
viktigt att säkerställa lokaler kan mer tillåtande bestämmelser
användas.
I detaljplaner används en kombination av användnings- och
egenskapsbestämmelser för att uppnå olika önskvärda
effekter. Användningsbestämmelserna anger vilka funktioner
som är tillåtna på en plats. Egenskapsbestämmelserna

bestämmer hur något ska utformas, utföras eller om en
funktion ska finnas i en särskild del av en byggnad.
Centrum tillåter en mångfald av verksamheter: För att
möjliggöra verksamheter som kan vara lämpliga i
bebyggelsens bottenvåningar används som regel
användningsbestämmelsen C – Centrum i detaljplan. Med
Centrum tillåts en mångfald av verksamheter, bland annat
butiker, restauranger, kontor, gym, teatrar, bibliotek,
förenings- och samlingslokaler m. m. Ibland kan det även vara
relevant att tillåta användningen Z - Verksamheter. Med
Verksamheter tillåts ytkrävande verksamheter som har
begränsad omgivningspåverkan, exempelvis
serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder.
Huruvida det är lämpligt att även tillåta Z, med eventuella
begränsningar, behöver bedömas i det enskilda fallet.
Fastighetsbildning för lokaler: Lokaler för verksamheter i
exempelvis flerbostadshus kan underlättas genom att en egen
fastighet bildas för lokalerna, genom så kallad tredimensionell
fastighetsbildning. Indelningen i olika fastigheter kan
bestämmas i detaljplanen, men som regel räcker det med
användningsbestämmelser som ger stöd för en uppdelning.

1. Byggnadens bottenvåning har över tid använts på olika sätt. Ursprungligen huserades bostäder, senare kontor och i samband med
att citytunnelstationen öppnade byggdes den om till verksamhetslokaler. Triangeln.
2. Nybyggnation i centralt läge med krav på lokaler för verksamheter i bottenvåningen. Gamla Väster.
3. En bottenvåning som planerats och byggts för boendegemensam cykelparkeringen kan med relativt enkla medel anpassas för annan
användning när behoven förändras i framtiden. Västra hamnen.

Krav på verksamhetslokaler:
I lägen där det är viktigt att
säkerställa lokaler för olika
verksamheter, initialt och på
lång sikt, ska krav ställas på
detta i detaljplan.
För att säkerställa att lokalerna
kan rymma olika typer av
verksamheter över tid är det
lämpligt att kombinera kravet på lokal med krav på att
bottenvåningen utförs med en högre höjd mellan bjälklagen
än en normal bostadsvåning. 3,5 meter

mellan de bärande bjälklagen är ofta en lämplig lägsta höjd.
Då ryms olika typer av tekniska installationer utöver den
lägsta fria rumshöjd som krävs för många typer av
verksamheter. För att säkerställa god tillgänglighet behöver
det undre bjälklaget också ansluta i nivå med omgivande
mark.
Krav på lokaler för verksamheter eller
boendegemensamma funktioner: När det är prioriterat att i
framtiden kunna använda bottenvåningen för olika
verksamheter, är det lämpligt att ställa krav på att lokaler i
bottenvåningen byggs redan när en byggnad uppförs.
Användningen av lokalen kan tillåtas växla mellan
verksamheter och vissa bostadskomplement, men enskilda
bostäder tillåts inte. Kravet på lokal kombineras med krav på
förhöjd bottenvåning och anslutning till marknivån.
De lokaler som byggs kan rymma bostadskomplement, som
ändå måste finnas på fastigheten, eller gemensamhetslokaler
för de boende. Gemensamhetslokaler såsom läxläsningslokal,
kontor, tvättstuga, cykelverkstad och ytor för leveransboxar,
är exempel på bostadskomplement som kan vara lämpliga i
bottenvåningen. De kan berika stadsmiljön och det är många
gånger en fördel om de boende kan nå dem från en separat
entré. Andra typer av bostadskomplement, exempelvis förråd,
riskerar att skapa slutna fasader och är därför inte lämpliga i
bottenplan. Miljörum och en begränsad mängd
cykelparkering i bottenvåningen kan vara lämpliga om de är
väl utförda med större fönsterpartier, men det är inte
önskvärt med långa fasadlängder som enbart innehåller den
här typen av funktioner.
Att anpassa en redan befintlig lokal för bostadskomplement så
att den kan användas av olika verksamheter är lättare än att
omvandla en enskild bostad till verksamhetslokal. Att byta
användning av lokalen förutsätter dock att
bostadskomplementen inte är nödvändiga eller att
bostadskomplementen kan rymmas på en annan plats. Läs
mer under Utmaningar med lokaler i bottenvåningarna under
rubriken Bakgrund.
Krav på tekniska förutsättningar för att bygga om till
lokaler för verksamheter: I situationer då det inte är
lämpligt med krav på att bottenvåningen endast får användas
för lokaler för verksamheter eller bostadskomplement, kan
bottenvåningen förberedas för omvandling till lokaler genom
att det endast ställs krav på högre höjd mellan bjälklagen och
anslutning till marknivån. Användningen tillåts vara flexibel

och kan vara både verksamheter, bostäder och
bostadskomplement.
Om byggaktören väljer att bygga lokaler från början kan man
med relativt små medel växla användning mellan
bostadskomplement och verksamheter. Om byggaktören
istället väljer att bygga bostäder i bottenvåningen finns
möjlighet till omvandling till verksamhetslokaler kvar, men
det kräver betydligt mer än om en lokal uppförts från början.
Läs mer under Utmaningar med lokaler i
bottenvåningarna under rubriken Bakgrund.
Valfrihet vid uppförandet: Även när det inte är motiverat
med krav på lokaler eller teknisk anpassning av bebyggelsen
för att förbereda för dessa är det som regel lämpligt att tillåta
centrumfunktioner. Det ger möjlighet att skapa lokaler för
verksamheter vid nybyggnation, men även att
förändra användningen över tid om bottenvåningens
utformning i övrigt medger det.

1. Bottenvåningen av kontorshus kan med fördel användas till lokaler för mer publika funktioner, som har liknande tekniska och
förvaltningsmässiga förutsättningar. Dockan.
2. Förutsättningarna för omvandling från bostäder till tillgängliga och utåtriktade lokaler är bättre i lägen med begränsad insyn där
bostaden byggs på en låg eller ingen sockelhöjd. Västra Hamnen.
3. Påbyggnad av bottenvåningar och kompletterande lägre volymer för att sluta kvarter är ytterligare en möjlighet till flexibilitet. Segevång.

Bottenvåningarnas utformning
För att skapa bra stadsmiljöer behöver bebyggelsens
bottenvåningar och mötet mellan stadsrummen och
bebyggelsen gestaltas med inlevelse och omsorg.
Utformningen av bottenvåningar, entréer, socklar och
förgårdsmark har stor betydelse för hur övergången och
samspelet mellan det privata och det allmänna upplevs.

Ingen enskild faktor har större påverkan på
stadsrummen liv och attraktivitet än aktiva,
öppna och levande kanter. När bebyggelsens
rytmer utgörs av korta enheter, många entréer
och omsorgsfullt utformade detaljer i

bottenvåningen, stödjer de livet i staden och
nära dess byggnader.
Jan Gehl, Cities for People, 2010 (citat övers.
stadsbyggnadskontoret)

Många entréer ger
liv åt gaturummet
Entréer mot gator och
platser bidrar till liv
och rörelse och till
upplevelsen av
trygghet. Tydliga
entréer som placeras
direkt mot gata gör det också lätt att hitta rätt. Genomgående
entréer i trapphus gör att boende enkelt kan nå både gata och
gård. För barn är det särskilt viktigt att de enkelt, på egen
hand kan nå innergården för att leka.
Antalet entréer i
flerbostadshus, och
avstånden dem
emellan, är traditionellt
kopplat till antalet
trapphus. Lokaler
bidrar med ytterligare
entréer mot gatan. I
byggandet idag finns en
mängd olika lösningar som antingen ökar eller minskar
entrétätheten. Exempelvis bidrar stadsradhus och bokaler till
att det blir många entréer medan loftgångs- och
korridorslösningar kan leda till få entréer. Kontorsbyggnader
utformas många gånger med en tydlig huvudentré, vilket kan
skapa stora enheter med få entréer om byggnaden inte
kompletteras med andra verksamhetslokaler i
bottenvåningen.
Utformningsprinciper:
Entréer ska som utgångspunkt placeras mot gator, torg
eller liknande.
Mot gator och torg ska många entréer eftersträvas.
Flerbostadshus ska som regel utformas med genomgående
entréer.
Lokaler som planeras för verksamheter och/eller
bostadskomplement ska utformas med entré mot gator och
torg.

1. Kontor och köpcentrum ger mer till stadsrummet om de utformas med lokaler med direktentréer mot gatan. Triangeln.
2. Genomgående trapphus med visuell kontakt mellan gård och gata och Öresund i bakgrunden. Västra hamnen.
3. Direktutgångar ger ett stort antal entréer. Hyllie.

Sockelhöjder som
balanserar kontakt
och insyn
Bebyggelsens sockelhöjd,
här i bemärkelsen höjden
på golvet i bottenvåningen,
påverkar möjligheten till
kontakt mellan stadsrummet
och lokaler eller bostäder
i bottenvåningen.
Vid lokaler eftersträvas ingen eller en låg sockelhöjd för att
skapa god tillgänglighet och visuell kontakt mellan lokal och
gata. För bostäder är förhållandet mer komplext. Det finns ett
behov av att undvika oönskad insyn, men också ett behov att
möjliggöra visuell kontakt och tillgänglighet mellan gata och
bostad. I utsatta lägen är det ofta lämpligt att bostäderna
kommer upp något från gatunivån så att bostaden skyddas
från alltför mycket insyn. Placeras bostäderna alltför högt
över marknivån riskerar dock fasaden att bli sluten och
ointressant och möjligheten till kontakt går förlorad. En
högre sockelhöjd kan ibland också innebära en utmaning att
lösa i förhållande till markhöjden på gården och krav på
genomgående entréer. I andra, ofta lugna lägen, kan det
istället vara lämpligare med indrag i bebyggelsen, uteplatser
och djupare förgårdsmark för att uppnå en bra balans mellan
insyn och kontakt. När utomstående rör sig längre från
byggnadens fasad minskar insynen och därmed behovet av
högre sockelhöjd.
Utformningsprinciper:

Lokaler som ska rymma verksamheter ska utformas med
ingen eller en låg sockelhöjd.
Bostäder ska som regel utformas med en sockelhöjd som
gör att direkt insyn undviks utan att kontakten mellan

bostad och gata går förlorad.
I lugna miljöer kan bostäder utformas utan sockelhöjd
förutsatt att indrag i bebyggelsen, förgårdsmark och
uteplatser ger tillräckligt insynsskydd.

1. Bostäder på det nedre planet ligger traditionellt något högre upp än gatunivån. Sorgenfri.
2. För skapa en bra balans mellan insyn och utblick i bostäder på bottenvåningen behövs olika lösningar beroende på om människor
passerar nära fasaden eller en bit ifrån. Hyllie.
3. Lokal och bostad med olika sockelhöjder mot kajen i Dockan. För bostäder ger en sockelhöjd på ungefär en meter ett rimligt skydd mot
insyn när människor passerar nära fasaden. Dockan.

Förgårdsmarken
ger karaktär till
stadens rum
Förgårdsmarken utgör
övergången mellan det
allmänna och privata,
mellan byggnaderna
och gatan. Med rätt
förutsättningar och
utformning kan förgårdsmarken ge karaktär och sinnlighet
till våra stadsrum, ge utrymme för vistelse, låta boende och
verksamheter sätta sin egen prägel på ytan samt ge plats för
grönska som berikar gaturummen. Förgårdsmarken kan
samtidigt också lösa praktiska behov och skydda mot insyn.
Varje läge har unika förutsättningar och förgårdsmarken
behöver varieras och anpassas till platsen och den upplevelse
som eftersträvas. I den äldre stadskärnan, längs större gator
och på andra platser där en tät stadsmiljö eftersträvas är det
ofta lämpligt med en smal förgårdsmark. Detta gör bland
annat att lokaler i bottenplan blir väl synliga för den som
passerar. I många fall är utrymmet också begränsat och inte
minst längs bullerutsatta gator är en större, skyddad
innergård mer önskvärt än en bred förgårdmark. Det behövs
dock som regel lite förgårdsmark för att ge plats för
byggnadens konstruktion, utåtgående dörrar, och för att
möjliggöra några cykelparkeringar i anslutning till entréerna.
I andra lägen, exempelvis i småhusområden, kan det vara
lämpligt med bredare förgårdsmark, som kan tillgodose behov

av större ytor för såväl vistelse som praktiska funktioner. Den
kan exempelvis rymma gemensamma uteplatser,
markterrasser och mer grönska som ger vistelsekvaliteter åt
boende. En bredare förgårdsmark kan också vara lämpligt
utanför verksamhetslokaler på attraktiva platser med gott
mikroklimat, för att möjliggöra större uteserveringar.
Trafiksituationen, exempelvis ett stort flöde av cyklister i
anslutning till förgårdsmarken, kan också motivera att den
behöver vara bredare. Alltför bred förgårdsmark kan dock
leda till att kontakten mellan byggnad och gata går förlorad.
Hur gränsen mellan förgårdsmark och gatumark utformas är
också viktigt för upplevelsen av stadsmiljön. En omsorgsfullt
utformad avgränsning med exempelvis häckar bidrar positivt
till gatubilden samtidigt som den tydliggör gränsen mellan de
ytor som är privata och de som är offentliga. Höga plank och
murar gör däremot oftast stadsrummen mindre intressanta
att röra sig i och påverkar den upplevda tryggheten negativt.
Utformningsprinciper:
Förgårdsmarken ska bidra till sinnlighet och identitet i våra
stadsrum, exempelvis genom grönska och individuella
uttryck.
Förgårdsmarken ska tillgodose behov av ytor såväl för
vistelse som praktiska funktioner.
I den äldre stadskärnan, längs större gator och på platser
där en tät stadsmiljö eftersträvas ska utgångspunkten vara
en smal förgårdsmark.
I övriga delar av staden kan förgårdsmarkens bredd
variera mer, men förgårdsmarken får inte bli så bred att
kontakt mellan byggnad och gata förloras.

1. Även en liten förgårdsmark ger plats för verksamheter att spilla ut och berika stadsrummen. Gamla väster.
2. Grönska på förgårdsmarken så som träd, häckar och klätterväxter bidrar positivt till upplevelsen av gaturummet. Grönskan kan också
göra att bebyggelsen ges ett mjukare intryck. Västra Hamnen.
3. Förgårdsmarken vid bostadshuset ger plats för planteringar, cykelparkering och en bänk vid entrén samtidigt som den gör att
förbipasserande inte kommer så nära fönster och balkonger. Västra Hamnen.
4. De personliga ägodelarna och omsorgen vittnar om trivsel och tillit. Lindängen.

Material och detaljer som visar omsorg
Det är vid bottenvåningarna som människor kommer riktigt
nära bebyggelsen. Detaljer och ytor kan upplevas på nära håll
och man kan röra vid det byggda. Rätt materialval och hög
detaljeringsgrad kan bidra till en sinnlig upplevelse av
bebyggelsen och känslan av omsorg om de gemensamma
stadsmiljöerna.
Bottenvåningens fasadutformning har också betydelse för
möjligheten till kontakt mellan ute och inne. Fönster och
uppglasade fasader kan bidra till upplevelsen av trygghet,
men också ge verksamheter möjligheter att annonsera sig
utåt.
Utformningsprinciper:

Bottenvåningarna ska ges en särskilt omsorgsfull
gestaltning, gedigna och sinnliga material och hög
detaljeringsgrad, särskilt kring entréer.
Vid lokaler för verksamheter och bostadskomplement ska
relativt stor del av fasaden utformas med genomsiktliga
material.
Mot gator, torg, parker och liknande ska många fönster
eftersträvas.
Fönster bör finnas mot alla utemiljöer där människor ska
vistas.

1. Den mönstermurade fasaden har särskilt hög detaljering i bottenvåningen. Bänken inbjuder till vistelse och den låga fönsterbröstningen
ger god kontakt mellan livet inomhus och utanför. Hästhagen.
2. Stående träpanel som tillsammans med de höga uppglasade entrépartierna ger bottenvåningen ett intressant, varierat uttryck.
Solbacken.
3. Till synes små detaljer vittnar om omsorg om användarna. Vid entréerna kommer människor riktigt nära och tar dagligen på
arkitekturen.
4. De nedre våningarna har utformats på ett sätt som skiljer sig från övriga delar av byggnaden. Låga fönsterbröstningar och stor andel
glas ger visuell kontakt mellan ute och inne. Västra Hamnen.

Bakgrund
Bottenvåningarnas betydelse i staden
Viktig pusselbit i den funktionsblandade staden:
Verksamheter i bebyggelsens bottenvåningar bidrar till den
funktionsblandade stad som eftersträvas i Malmö, där
tillgänglighet till olika funktioner är goda och där det är nära
mellan bostäder, arbetsplatser och service. Det underlättar
människors vardagsliv och ger förutsättningar för att stadens
olika miljöer används dygnets alla timmar, årets alla dagar.
Verksamheter i bottenvåningarna innebär också
arbetstillfällen och mötesplatser i staden, och bidrar därmed
till ökad trygghet på flera sätt.

Berikar våra gemensamma livsmiljöer: Vi människor
upplever i första hand staden i ögonhöjd. Användningen och
utformningen av bebyggelsens bottenvåningar är därför av
särskild betydelse för upplevelsen av våra gemensamma
miljöer. Livet i gränslandet mellan bebyggelsen och våra
gemensamma stadsrum berikar Malmös livsmiljöer och
bidrar till att det blir intressant att vistas i staden.
Verksamheter i bottenvåningarna som spiller ut på gator och
torg stimulerar våra sinnen liksom när boende möblerar och
använder förgårdsmarken utanför ett bostadshus. Visuell
kontakt mellan dem som befinner sig inomhus och de som är
utomhus bidrar också till vår upplevelse av trygghet, inte
minst när det är mörkt ute.

Bottenvåningen utgör kanske bara tio procent av
byggnaden, men står för 90 procent av
byggnadens bidrag till upplevelsen av
stadsmiljön.
Hans Karssenberg & Jeroen Laven, The city at Eye Level, 2012
(citat övers. stadsbyggnadskontoret)
Del av den robusta staden: Tekniska innovationer, sociala
trender, industrialisering, nya transportvanor och höjd
levnadsstandard har genom historien förändrat hur vi
använder och bygger våra städer. Vissa byggnader har trots
hög ålder kunnat anpassas efter nya behov. På samma vis
måste staden som vi planerar idag vara robust och kunna
möta en avlägsen och okänd framtid.

Utmaningar med lokaler i bottenvåningarna
Förändrade konsumtions- och arbetsmönster: Effekterna
av covid-19-pandemin är svåra att sia om, men det står redan
nu klart att flera sedan tidigare pågående trender, såsom
digitalisering och näthandel, har accelererat. Näthandelns
tillväxt har lett till ett ökat behov av ut- och inlämningsställen
och vi kommer sannolikt även se fler showrooms fram över.
Vår konsumtion av kultur, mat och andra upplevelser har
också ökat under de senaste åren, vilket exempelvis märks
genom att många butiker längs stadens handelsstråk har
ersatts av kaféer och restauranger. Även hälso- och
träningsinriktade verksamheter såsom gym och friskvård
ökar snabbt. En annan trend är kombinationer av butik, kafé
och paketutlämning, inredning och mat, kontor och konst och
så vidare. Till denna trend kan också läggas efterfrågan av
lokaler där olika aktörer, som har svårt att själva bära upp en

lokalhyra, kan hyra in sig i ett delat utrymme, liksom behovet
av lokaler med korta kontrakt.
Plats för aktörer med olika ekonomiska förutsättningar:
Sociala och kulturella verksamheter, exempelvis olika typer
av föreningar, är viktiga för både stadens invånare och
upplevelsen av stadsmiljön. Trots att den här typen av
verksamheter skapar stora värden är det som regel
utmanande för dem att ta plats i centrala lägen och i
nyproduktion, eftersom betalningsförmågan sällan matchar
hyresnivåerna. Det samma gäller olika kommersiella aktörer
med lägre betalningsförmåga, exempelvis lokala företagare
och småskaliga, icke störande verksamheter som idag finns i
stadens perifera verksamhetsområden. Nya
betalningsmodeller och innovativa samarbetslösningar skulle
kunna bidra till att underlätta för dessa typer av
verksamheter att etablera sig på fler platser i staden.
Tillgång till bilparkering: Till verksamhetslokaler ska
parkering för rörelsehindrade kunna anordnas inom 25
meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré.
Det är ofta en utmaning att klara detta på privat
kvartersmark, inte minst när en tät stadsmiljö eftersträvas.
Som ett alternativ kan kravet behöva lösas på den allmänna
gatumarken. Detta innebär dock en begränsning i hur denna
kan skötas och användas för andra ändamål. Även behovet av
annan parkering för besökare till lokaler kan komma i
konflikt med utformningen av den allmänna platsen.
Verksamhetsutövare förespråkar ofta lättillgänglig parkering,
i nära anslutning till lokalen. På senare år har utformningen
av gator i Malmö gått i motsatt riktning med allt mindre
gatuparkering.
Ekonomiska och förvaltningsmässiga utmaningar: Det
finns utmaningar kopplade till att både bygga och förvalta
lokaler, inte minst om de är del av bostadshus. Krav på lokaler
innebär att färre lägenheter kan säljas eller hyras ut. De
innebär många gånger ett mindre rationellt byggande som
påverkar projektekonomin. Att ha verksamheter som
hyresgäster ställer andra krav på förvaltaren än vad bostäder
gör. Lokaler i bottenvåningen är särskilt belastande för
bostadsrättsföreningar, vars styrelser ofta har ett begränsat
kontaktnät och liten erfarenhet som hyresvärd. Hyresaktörer,
i synnerhet större sådana, har ofta bättre förutsättningar att
hantera denna risk. Lokaler i exempelvis kontorsbyggnader
är som regel lättare att få till stånd, eftersom aktörer som
hanterar kommersiella fastigheter ofta har goda kunskaper
och förutsättningar för förvaltning av verksamhetslokaler.

En gång bostad alltid bostad? Omvandlingar från bostäder
till lokaler möter många juridiska, förvaltningsmässiga och
ekonomiska utmaningar, inte minst när det gäller
bostadsrätter. De rumsliga behoven är också olika
för bostäder och lokaler, vad gäller exempelvis tillgänglighet,
planlösningar och kontakt med gatan, vilket kan innebära
omfattande ombyggnadskostnader och även ingrepp i
byggnadens fasad.

1. Lokaler med mixat innehåll där både butiker, kafé och coworking-ytor ryms. Södertull.
2. Sociala och kulturella verksamheter behöver också ges plats i staden. Värnhem.
3. Lokal i område som ursprungligen planerades för bostäder. Lorensborg.

Om detaljplanering
Detaljplaner är juridiskt bindande och bestämmer hur ett
visst område får bebyggas och användas. Kommunerna tar
fram detaljplaner, i enlighet med Plan- och bygglagen. Vid en
ansökan om bygglov kontrollerar kommunen bland annat att
det den sökande vill göra stämmer överens med den
detaljplan som gäller för platsen.

Möjliggöra mycket och
styra det som är viktigt:
Antagna detaljplaner
gäller tills de ändras eller
upphävs. De behöver därför
fungera över lång tid genom
att balansera situationen i dag
och önskemål från den som
vill bygga, med stadens
visioner och en oviss framtid.
För att uppnå detta ska detaljplanen inte vara mer styrande
än nödvändigt; den ska styra
det som är viktigt, men i övrigt

Exempel på äldre plankarta som reglerar både
användning och utformning av bebyggelse.

vara tillåtande och flexibel.
Platsspecifik avvägning av olika intressen: Arbetet med en
detaljplan utgår alltid från en analys av förutsättningarna på
platsen och som regel görs en mängd olika utredningar för att
beslut i planläggningen ska vara väl underbyggda. Ofta finns

många olika intressen som måste vägas samman för att uppnå
en balanserad helhet. När olika behov eller önskvärda
kvaliteter står i konflikt med varandra är prioriteringar eller
kompromisser nödvändiga.
Läs mer om vad en detaljplan är och hur processen att ta fram
den går till.

Riktlinjerna är framtagna av stadsbyggnadskontoret och
antogs av stadsbyggnadsnämnden i mars 2022.

