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INLEDNING
Denna åtgärdsplan är en bilaga till dokumentet ”Program för utveckling av Folkets Park”. Programmet beskriver Folkets Parks alla karaktärsområden och entréer och syftar till att fungera vägledande
för framtida åtgärder i parken.
I åtgärdsplanen ingår etappindelning, åtgärder, tidplan och kalkyl. ”Program för utveckling av Folkets
Park” är generellt hållen varför kalkylen är en grov uppskattning av kostnader.

Foto: Johan Bävman

”Program för utveckling av Folkets Park” innefattar hela Folkets Park och syftar till att ta ett helhetsgrepp över parken. 2013 tog teknisk nämnd beslut att godkänna utredningen ”Program för utveckling av Folkets Parks södra delar”. Utredningen identifierar områden/verksamheter som är i behov
av utveckling. ”Program för utveckling av Folkets park” är ett steg i att nå detta mål. I programmet
fördjupas åtgärdsbeskrivning och gestaltning av identifierade områden i utredningen ”Program för
utvecklingen av Folkets Parks södra delar”. Parken har under de senaste åren kompletterats med nya
funktioner och renoveringar vilka har skett utan att titta på parken som helhet. För att verka mot en
helhet har ytterligare områden i behov av fördjupad åtgärdsbeskrivning adderats till de som pekas ut
i utredningen.

Folkets park ska vara en plats för många olika typer av arrangemang och aktiviteter.
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”Program för utveckling av Folkets Park” redogör för åtgärder gällande den fysiska miljön och förändring av denna. Följande delprojekt ingår i åtgärdsplanen:
• Centrala torgytan
• Stora scenområdet
• Nya park
• Ny lekplats
• Upprustning av befintligt parkområde vid barnens scen
• Entré Friisgatan
• Entré Falsterbogatan
• Bilentré
Dagvattensystemet i Folkets park är snart uttjänt och behöver förnyas och parallellt med arbetet
med ”Program för utveckling av Folkets Park” pågår ett uppdrag gällande projektering av ”VA och
mark”. Kostnaden för omläggning av VA samt återställande av huvudgångstråket till grusgångar
ligger i projektet ”VA och mark”. I ”Program för utveckling av Folkets Park” har gult marktegel valts
som framtida markbeläggning på huvudgångstråket. Detta för att ytterliga förhöja parkens skönhetsvärde, och skapa ett enhetligt gångstråk som klarar hög belastning och krav på tillgänglighet.
Kostnaden för att lägga marktegel på huvudgångstråket ingår därför i kalkylen och tidplanen i åtgärdsplanen för ”Program för utveckling av Folkets Park”.
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PROGRAMMETS SYFTE OCH MÅL
Folkets Park är idag en mycket välanvänd park och en viktig plats för dess besökare, både som
stadsdelspark, mötes- och nöjesplats. Man har tidigare inte arbetat med parken som helhet utan fokuserat på separata delar vid omarbetning av parkens utformning. Programmet beskriver den befintliga utformningen av parkens samtliga platser och framtida åtgärder för dessa.
Programmets syften och effektmål utgörs av följande:

Syfte
• Att ta ett helhetsgrepp på utvecklingen av Folkets Park vad gäller utformning av parkens övergripande struktur och gestaltning av de delområden som ska ingå i en framtida ombyggnad.
• Materialet som tas fram ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med Folkets Park.
• Materialet ska användas som beslutsunderlag till teknisk nämnd för godkännande av det fortsatta
arbetet med parkens utveckling.
• Materialet ska användas för kommunikation inom projektet Folkets Park och inom gatukontoret
samt med allmänhet och media.

Effektmål
• Stärka Folkets Park som stadsdelspark, mötes- och nöjesplats.
• Skapa en välfungerande, användbar och hållbar ram och struktur för hela Folkets Park genom
framtagandet av ett program. Denna ram och struktur ska möjliggöra en vidareutveckling av
parken, dess aktiviteter och arrangemang.
• Utveckla befintliga områden samt ge de delområden som ska ingå i en framtida utbyggnad ett
nytt innehåll. Detta bidrar till att skapa en lockande och attraktiv park med olika funktioner och
karaktär.
• Öka användningen av Folkets Park under dygnets mörka del. Detta kan uppnås då belysning ses
som en integrerad lösning och en självklar del i arbetet med gestaltningen.
• Skapa ett golv som bidrar till ett enhetligt lugn i parken och på så sätt tillåter parkens övriga interiör att variera och framträda.
• Förankra utvecklingen av Folkets Park inom Malmö stad och hos boende i Malmö.
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DELPROJEKT
Här följer en kort sammanfattning av respektive delprojekt och beskrivning av åtgärder.

Centrala torgytan
Centrala torgytan (före detta norra tivoliområdet) föreslås bli en hårdgjord öppen yta i parkens mittpunkt. Ytan föreslås få funktionen av ett torg med inslag av möblering och trädplanteringar. Platsen
ska fungera som område för tillfälliga arrangemang som exempelvis marknader och loppis. På torget
ska en ny attraktion placeras. Attraktionen benämns som ”Parkochdalbanan” . Attraktionen är ett
resultat av en tävling som anordnades under våren 2014.

Stora scenområdet
Stora scenområdet ska fungera som allmänning och arrangemangsplats i parken. Ytan är öppen och
flexibel i sin karaktär och ska fortsätta utgöras av en öppen gräsyta. En permanent scen föreslås i
områdets sydöstra del. Befintlig gräsmatta föreslås ny dränering och överbyggnad. Scenen byggs av
stadsfastigheter och hyrs av gautkontoret.

Ny park
Den nya parkdelen är belägen i parkens sydöstra del och det aktuella området utgjordes tidigare av
det södra tivoliområdet. Parken ska komplettera Folkets Parks övriga grönytor och förelsås få karaktären av en allmänning med inslag av perenn- och trädplanteringar. Inom området förelsås även placering av ”bodar”, likt de som finns i parken idag men med ny utformning, för flexibelt användande
av exempel bokutlåning.

Ny lekplats
Den nya lekplatsen är belägen strax söder om den nya parken och ska komplettera befintligt lekområde i Folkets Park. Inriktningen på lekplatsen är interaktivtet och rörelse och lekutrustningen är inriktad på lite äldre barn (från sex år och uppåt).

Park vid barnens scen
Parken vid barnens scen är belägen i Folkets Parks sydöstra del och invid finns det befintliga lekområdet. Parken kompletteras med ny grönska av lekfull karaktär och får en större grill- och picknickplats.
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Entré Friisgatan
Entré Friisgatan är belägen i förlängningen av Friisgatan vid parkens västra kant. Entrén fungerar
idag som entré för både fotgängare och fordon. Befintlig parkeringen föreslås tas bort och ersättas
med större entréportal för fotgängare. Nytt miljöhus vid Moriskan ingår ej i kalkylen (bekostas av
Stadsfastigheter).

Entré Falsterbogatan
Entré Falsterbogatan är belägen i parkens nordöstra del, längs med Falsterbogatan, mellan Parkkontoret och Nöjesteatern. Idag används entrén för leverenser till Stora scenområdet. Entrén föreslås
göras om till entré för fotgängare. Inklädning av befintligt teknikhus bekostas av Stadsfastigheter
men ingår i kalkylen.

Bilentré
Bilentrén är belägen i parkens östra del, invid området för JobbMalmö, längs med Falsterbogatan.
Entrén fungerar idag som entré för leverenser men används även som entré av fotgängare då den
står öppen en större del av dagen. Entrén föreslås fortsätta endast användas för leverenser i parken
med utformning som hägnar in arbetsområdet för JobbMalmö och en inre grind med ett passagesystem som hindrar olovlig körning i parken.

Huvudgångstråk, marktegel
Huvudgångstråket utgörs av det gångstråk som löper mellan entréer, karaktärsområden och verksamheter. Huvudgångstråket ska vara enhetligt och hjälpa besökare att orientera sig i parken. Beläggning för huvudgångstråket föreslås vara gult marktegel. Befintligt marktegel återanvänds vid
parkens entréer (förutom vid bilentrén och Gamla entrén).
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ETAPPINDELNING OCH KALKYL
Folkets park är en välanvänd park och en etappindelning för att underlätta byggnation parallellt med
att parken används är därför nödvändig. Genomförande planeras att ske med start våren 2015 och
avslutas under 2022. Byggnation och rivning bör undvikas högsäsong under sommarmånaderna juni,
junli och augusti. Genomförande av nytt VA-system och markbeläggning av huvudgångstråket planeras att ske parallellt med utbyggnad av redovisade platser.

Etapp 1.

Klart 2015

A. Ny park
B. Ny lekplats
C. Park vid barnens scen
Totalkostnad.........................................11 562 000kr

Etapp 2.

Klart 2016

D. Centrala torgytan
Totalkostnad.........................................5 889 000kr

Etapp 3.

Klart 2018

E. Marktegel, huvudgångstråk
Totalkostnad.........................................7 812 000 kr

Etapp 4. Klart 2021
F. Stora scenområdet
G. Bilentré
Totalkostnad.........................................8 365 000 kr
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Etapp 5.

Klart 2022

H. Entré Friisgatan
I. Entré Falsterbogatan
Totalkostnad.........................................6 658 000 kr
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