VÄRDEPROGRAM FÖR
STORSTADSPAKETET

Värdeprogram för Storstadspaketet är ett policydokument som
beskriver vilka värden som ska vara vägledande för fastighets- och
gatukontorets arbete med att förverkliga Storstadspaketet.
Det samlade arbetet med Storstadspaketet i Malmö stad beskrivs i
dokumentet STORSTADSPAKET MALMÖ. ÅTGÄRDER FÖR
UTBYGGD KOLLEKTIVTRAFIK, CYKEL OCH BOSTÄDER.
PLAN FÖR GENOMFÖRANDE. Finansiering och stadens relation
till staten beskrivs i dokumentet SVERIGEFÖRHANDLINGEN.
RAMAVTAL 8 – STORSTAD MALMÖ.
Värdeprogrammet är inte kopplat till budget eller åtagande.
Värdeprogrammet har beslutats i tekniska nämnden 2019 01 29. Det
ska revideras senast 2022 01 31.

Storstadspaketet
Storstadspaketet innebär att Malmö bygger för framtiden. 26 750
nya bostäder ska byggas för att ge plats åt en växande befolkning.
Det innebär en betydande satsning på infrastruktur som kommer att
påverka hela staden. Kollektivtrafiken ska stärkas genom en satsning
på Malmöpendeln som kopplar ihop en ny spårbunden ringlinje
i staden med Lomma och Kävlinge kommuner. Vidare ska åtta
befintliga busslinjer i staden få en infrastruktur som innebär effektivare
och mer miljövänliga transporter. Kollektivtrafiken ska kompletteras
med fjorton nya cykelbanor som tillsammans skapar ett finmaskigt
och effektivt trafiksystem med hög kapacitet. Satsningen ger stora
möjligheter att tillskapa nya värden för staden.
Detta program ger en vägledning för de värden som fastighetsoch gatukontoret ska utveckla under arbetet med att förverkliga
Storstadspaketet. Programmet är en sammanställning av de viktigaste
kommunövergripande styrdokument som är av betydelse för
bostadsbyggande och infrastruktur, till exempel översiktsplanen.
Värdeprogrammet ska utgöra en grund för projektets styrdokument
såsom Riktlinjer för utformning i Storstadspaketet. Det ska ligga
till grund för planläggning, exploatering och infrastruktur. Det ska
fungera som underlag till förvaltningens budgetarbete. Det ska
användas i förvaltningens samverkan med andra aktörer, till exempel
Stadsbyggnadskontoret, Skånetrafiken och byggherrar. Programmet
ska genomsyra arbetet under Storstadspaketets planering och
genomförande.

En företagsam stad
I den företagsamma staden är transporterna enkla för malmöbor,
inpendlare och besökare. Kollektivtrafiken är en motor för
företagande och utveckling. Företagen kan växa tack vare den rika
kompetensbas som finns i regionen. Malmöborna har tillgång till en
rik arbetsmarknad som erbjuder allt från enkla till högspecialiserade
jobb. Företagen har dragit nytta av de möjligheter som
kollektivtrafiksatsningen har inneburit. Det finns plats för både företag
med krav på enkla transporter och för företag som erbjuder service
vid kollektivtrafikens knutpunkter och hållplatser. Ideella föreningar,
utbildning och kultur blomstrar runt kollektivtrafikens knutpunkter.
Det är lätt att ta sig till arbete, studier och fritidsaktiviteter. Det är lätt
att driva företag.

En attraktiv, grön och myllrande stad
I den attraktiva, gröna och myllrande staden står livskvalité, hälsa och
välbefinnande i centrum. Malmö är en stad som erbjuder en attraktiv
stadsmiljö för veckans alla dagar och aktiviteter. Stadslivet och lockar
företag och besökare. Här finns ett rikt utbud av aktiviteter tack vare
privata företag och ideella föreningar. Här finns myllret av människor
i centrum och lugna gröna miljöer för avkoppling. Här finns goda
lägen i solen och plats för skugga samt närhet till vatten. Luften
är ren och med tystare fordon hålls bullernivåerna låga utmed de
gröna gaturummen. De gröna och blå kvalitéerna finns i människors
vardagsmiljöer, från hemmet till arbetsplats, skola och fritid.

En trygg och jämställd stad
I den trygga och jämställda staden känner sig alla välkomna vid
alla tider på dygnet. Staden är trafiksäker, välvårdad och tillgänglig
för alla. Det vitala stadslivet skapar trygghet. Människor i de olika
stadsdelarna har varit delaktiga i att identifiera och åtgärda otrygga
miljöer. Föreningar, fastighetsägare och näringsliv arbetar aktivt med
trygghetsskapande och delaktighet. Det finns gott om inkluderande
mötesplatser. Infrastrukturen har brutit upp barriärer mellan stadsdelar
och människor. Det känns bra att vara i Malmö.

En stad som är redo för framtiden
I framtidsstaden är stadsmiljön robust. Infrastrukturen har planerats
och byggts rätt från början så att underhållskostnaderna är låga
samtidigt som staden står emot klimatpåfrestningar. Skyfall, stigande
havsnivåer och värmeböljor är inte några problem. Staden har
minimerat sitt ekologiska fotavtryck. FN:s globala hållbarhetsmål
genomsyrar både den offentliga och den privata verksamheten i
staden. Infrastruktur och stadsmiljö har byggts med bästa tillgängliga
teknik. Malmö är en stad som fortsätter att inspirera andra.

