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Vision
”I lugnets och gemenskapens Sege Park finns det gröna livet nära
centrum. Sege Park är ett attraktivt område där boende och verksamheter finner gemensamhet kring odling och hållbara lösningar. Den kulturhistoriska miljön bevaras samtidigt som området är
en teknologisk spjutspets.”
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Var med och utveckla framtidens Sege Park!
Detta markanvisningsprogram vänder sig till dig
som vill vara med i utvecklingen av Sege Park. Sege
Park är en unik plats med sin uppvuxna, vackra park
och sina gamla byggnader. Här finns en möjlighet för
dig att vara med och skapa framtidens hållbara område, ett område som kommer att höra talas om sig i
framtiden. De äldre byggnaderna kommer att få nytt
liv och tillsammans med nybyggnation skapa liv och
rörelse i ett kulturhistoriskt värdefullt område.

PM
Vi välkomnar små och stora byggherrar, etablerade
liksom nya byggherrar
i Malmötill
att varastruktur
med och utFörslag
och gestaltning av
veckla Malmös nästa spjutspetsområde. Vi är öppna
för icke traditionella byggkoncept och boendeforSege park
mer.
Fastighetskontorets markanvisningspolicy, som beskriver metoder för markanvisning mm, finner du
här. Markanvisningen för Sege Park sker genom ett
så kallat jämförelseförfarande.

en vårdande stadsmiljö

Flygfoto från nordväst över Sege Park.
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Bakgrund
Sege Park ligger i Kirseberg i östra Malmö. Här låg tidigare Malmö Östra Sjukhus där det bedrevs psykiatrisk
vård fram till 1995. De flesta av byggnaderna är från
1930-talet då sjukhuset uppfördes. Då skapades också den parkmiljö som är så karakteristisk för området.
Sedan verksamheten lades ner har flera förskolor och
grundskolor etablerats här och några av byggnaderna
har omvandlats till studentbostäder. Malmö stad äger
idag all mark inom området som är cirka 250 000 m2.

Sege Park ska omvandlas till ett område med blandad
stadsbebyggelse. Här kommer det att finnas bostäder,
verksamheter och offentlig service. Den uppvuxna
parken ska utvecklas och vara öppen och tillgänglig
för alla. Området kommer att förtätas genom nybyggnation samtidigt som de gamla byggnaderna
kommer att få en ny användning. När området är klart
beräknas här finnas cirka 750 bostäder, främst i flerbostadshus. En ny förskola kommer att byggas, liksom
ett parkeringshus och lokaler för olika verksamheter.
Att omvandla Sege Park ligger i linje med Malmös
översiktsplan och strategin att förtäta staden innanför
Yttre Ringvägen.
Genom satsningar på hållbara lösningar ska Sege Park
bli ett föregångsområde.

Överst: Flygfoto 1934.
Mitten: Vårdpaviljonger
1930-talet.
Nederst: Kyrkan
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Planprogram och detaljplan
Ett planprogram (Pp 6047) för Sege Park godkändes i
stadsbyggnadsnämnden i februari 2015. Programmet
och en hållbarhetsstrategi, se sidan 9, ligger till grund
för det här markanvisningsprogrammet och för det
detaljplanearbete som påbörjades under hösten 2015.
Planprogrammet föreslår att tillkommande bebyggelse i huvudsak sker i söder. Den nya bebyggelsen
ska utvecklas med hög ambitionsnivå både vad gäller
gestaltning och hållbarhet. Mötet med den befintliga
bebyggelsen ska signalera att området förändras samtidigt som de kulturhistoriska värdena respekteras. En
blandning av bostäder, service och verksamheter ska
skapa liv i området större delen av dygnet. I området
planeras för en variation av byggnadstyper och för
olika upplåtelseformer. Byggnadshöjderna förväntas
varierara mellan 2 och 7 våningar, med inslag av en-

staka högre bebyggelse. De flesta befintliga byggnader
ska bevaras och få en ny användning.
Vid den planerade mötesplatsen föreslås centrumfunktioner. En ny förskola ska byggas och parkering planeras framför allt ske i ett parkeringshus i området södra
del. Den befintliga parken kommer att utvecklas och
bli en plats att mötas på, mitt i parken planeras det för
odlingslotter. Nya gator ska anläggas och det befintliga
ledningsnätet ska bytas ut.
Den slutliga omfattningen av byggrätter och områdets
storlek kommer framgå av den lagakraftvunna detaljplanen och kan komma att förändras under planprocessens gång och därmed avvika från vad som framgår
av detta markanvisningsprogram.
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Visionsbild över mötesplatsen
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Mål
I Sege Park är ambitionerna höga. Detta återspeglas i de mål som ska vara uppfyllda 2025. Både planprogrammet och hållbarhetsstrategin baseras på dessa målformuleringar.

Övergripande hållbarhet

Funktioner

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Sege Park är Malmös nya skyltfönster för hållbar
stadsutveckling
Sege Park är en experimentverkstad för hållbarhet. Storskaliga system (t.ex. öppet dagvattensystem, lokal återvinning av matavfall, självförsörjande gatubelysning) och småskaliga lösningar (t.ex.
cykelpool, bilpool, återbruksstation, integrerad
källsortering, samordning av leveranser, växthus)
är i bruk
Minst hälften av de privata företagen i verksamhetslokalerna har inriktning mot hållbarhet
Biltrafiken inom Sege Park är minimerad
Antal bilar per lägenhet är maximalt 0,5
Sege Park är en plats där alla kan känna sig trygga
och välkomna
Demokratiska värderingar genomsyrar den utveckling som sker i Sege Park
Arbetssökande i stadsområde Norr ges möjlighet
till arbete/praktik i samband med utvecklingen av
Sege Park

Kulturmiljö
•
•
•

•
•

Mittaxeln och gröningen vid studentbostäderna är i huvudsak fria från ny bebyggelse
Befintliga byggnader utmed mittaxeln samt
studentbostäderna är bevarade utvändigt
Byggnad 8 utmed mittaxeln är bevarad utvändigt och ingår i en kulturbiotop där även utemiljön är tidstypisk med en bevarad solgång
Värdefulla/exotiska träd är i huvudsak bevarade
Sege Parks kulturhistoriska (byggnads-, landskapsarkitektoniska och socialhistoriska) värden
har beaktats vid nybyggnationen

Bebyggelsekaraktär
•
•

•
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Bebyggelsen omfattar 90 000-140 000 m2 BTA
Merparten av de nya byggnaderna innehåller
mellan 1 000 och 8 000 m2 BTA. Bostäderna är i
huvudsak flerfamiljshus
Skalan på de bruna tegelhusen längs med Simrisbanvägen är minskad

•
•
•

I Sege Park finns det bostäder, verksamhetslokaler, parkeringshus, park och mötesplatser
Det finns både hyresrätter och bostadsrätter/
ägarlägenheter
Det finns både offentliga verksamheter och privata företag i Sege Park
I Sege Park finns det fler bostäder än offentliga
verksamheter (m2 BTA)

Park och odling
•
•

•

•
•

Parken är en attraktiv stadsdelspark
Det finns åtta parkkaraktärer (artrik, rofylld, allmänningen, samvaro, rymd, viste, kultur/historia,
vild) i parken
Alla i Sege Park som vill, har möjlighet att odla.
Både boende och verksamheter har tillgång till
odlingsplatser
Malmö stad erbjuder plats för kollektiv odling och
odlingslotter för enskild odling
På bostadsgårdarna finns det plats för odling

Energi
•
•
•
•
•

Sege Park försörjs med förnybar energi
Lokala energikällor (t.ex. solceller, solfångare,
bränsleceller, vätgas) finns i Sege Park
Alla nya byggnader uppfyller klass A i kärnområdet energi enligt Miljöbyggprogram Syd
De befintliga byggnaderna är energieffektiviserade enligt dagens nybyggnadskrav, BBR 20
Alla byggnader är anslutna till ett smart elnät

Samtliga mål ovan innehåller hållbarhetsaspekter
och omfattar hållbarhet inom alla områden: såväl
ekonomisk, ekologisk som social hållbarhet.

Strategier för att uppnå målen
Hållbarhetsstrategi för Sege Park
För att målen för Sege Park ska kunna uppnås har
Malmö stad arbetat fram en hållbarhetsstrategi. Strategin är i första hand en överenskommelse mellan de
kommunala förvaltningarna om vilka åtgärder som
ska genomföras och vem som ansvarar för dem. Men
för att uppnå målen kommer vi även att behöva involvera dig som är byggherre. Det är viktigt att du har
engagemang för frågorna och att du känner att du
har kompetens och erfarenhet att bidra med. Din innovativa förmåga och din vilja till att bidra till utvecklingen är betydelsefull. Dokumentet ”Hållbarhetsstrategi för Sege Park” hittar du i denna länk. Några av
delarna från hållbarhetsstrategin har vi arbetat vidare
med och de vill vi speciellt lyfta fram här.
Byggherredialog
Malmö stad har i många år bedrivit så kallade byggherredialoger i flera exploateringsprojekt. Syftet med
dessa har varit att uppnå ett slutresultat som höjer
sig över mängden och visar vägen för det hållbara
stadsbyggandet. Flera projekt har låtit höra tala om
sig både nationellt och internationellt. Gemensamt
för dem är att en grupp byggherrar (10-15 st.) har
deltagit och att arbetet har skett i dialogform. Vi ser
det som ett konstruktivt sätt att arbeta, där alla parter
lär av varandra och där det finns möjligheter att uppnå goda lösningar på systemnivå. Därför vill vi även

Flygfoto från öster, 2015

i Sege Park använda denna metod och ser den som
nödvändig för att kunna nå de högt ställda målen. Du
som byggherre ska därför vara beredd på att ingå i en
samarbetsorganisation och kunna bidra med ditt kunnande till projektet.
Energisystem och resurshushållning
Ett helt nytt energisystem kommer att byggas upp
i Sege Park. Här samarbetar Malmö stad med E.ON.
Systemet kommer att bestå av smarta nät för både el
och värme för optimering utifrån t.ex. pris, koldioxidutsläpp och effektanvändning. Fjärrvärmenätet ska kunna hantera lägre temperaturer än vad som är vanligt.
Du som byggherre kan bidra till systemet med t.ex.
byggnader med låg energianvändning, solanläggningar, energieffektiva apparater och installationer,
närvarostyrd belysning i gemensamma utrymmen,
individuell mätning av värme, vatten och hushållsel,
visualisering och styrning av hemmets funktioner, eldragning till parkeringsplatser för elbilar och elcyklar.
Malmö stad, E.ON och VA SYD önskar samarbeta med
dig som byggherre kring utveckling av t.ex. förbättrad
källsortering av avfall och avlopp, lokalt samutnyttjande och återanvändning av varor, bio- och vätgaslösningar för byggnader. Möjlighet till forsknings- och
utvecklingsprojekt inom både energisystem och resursfrågor kommer att finnas.

9

Social hållbarhet

Sociala frågor
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har. I det
externa
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senaste
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I detviktiga
arbetetsamär
arbetspartners.
att samverka
kring
externa aktörerMöjliga
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ochsamutnyttjande,
samutnyttjande,mötesplatser
mötesplatseroch
ochöppenhet
öppenhet,samt
och
mångfald,Du
sysselsättning
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barn och unga.
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till
att
bidra
i
detta
arbete.
detta arbete. Det kan t.ex. handla om
Det kan t.ex. handla om:
• att skapa sysselsättningstillfällen och praktikplatser
• en tvättstuga som delas mellan en bostadsrättsunder
samtliga
tre faser; planering, produktion och
förening
och hyresrätterna
• förvaltning
ett kontorsrum, en matsal, ett mötesrum eller en
verkstad som kan nyttjas av de boende i kvarteret
• att ge barn och unga möjlighet att lära sig om
eller en förening
och miljöfrågor
och att
ge barn
• byggett utrymme
för återbruk,
utlåning
av och
t ex unga
verktyg
möjlighet
att
möta
vuxna
med
olika
bakgrund
och
och maskiner
yrken
• att skapa praktikplatser inom hela kvarteret under samtliga tre faser; planering, produktion och
• använda några av idéerna från kirsebergselevernas
förvaltning
förslag
på innergårdar,
se länk tillatt
Urban
X om
• att ge barn
och unga möjlighet
lära sig
byggochpå
miljöfrågor
ge barn eller
och unga
• en
matsal
ett kontor,och
ett att
mötesrum
en verkmöjlighet att möta vuxna med olika bakgrund
stad som kan nyttjas även av de boende i kvarteret
och yrken
av ennågra
förening
• eller
använda
av idéerna från kirsebergselevernastvättstuga
förslag påsom
innergårdar,
se länk
till Urban Xoch
• en
delas mellan
bostadsrätter
hyresrätter
•I Sege
ett Park
utrymme
återbruk,
utlåning
av t.ex.Built
verktyg
pågårför
sedan
hösten
2015 Nordic
Cities
ochChallenge
maskinersom är en tvärvetenskaplig innovationstävling med Nordiska rådet som huvudarrangör.
Sverige deltar med Sege Park som tävlingsplats med
temat Sharing for Affordable and Climate Smart
Living.
Tävlingsprogrammet finns i denna länk. När du läser
detta har tävlingen gått in i fas 2 och de maximalt fyra
tävlande ska ges möjlighet att testa sina idéer på potentiella byggherrar i Sege Park. Därför bjuder Malmö
stad in till en så kallad ”pitch and match event” där
intresserade byggherrar och tävlande kan träffas.

Visionsbild för en gatumiljö
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Nordic Built Cities Challenge
I Sege Park pågår sedan hösten 2015 Nordic Built Cities
Challenge som är en tvärvetenskaplig innovationstävling med Nordiska rådet som huvudarrangör. Sverige
deltar med Sege Park som tävlingsplats med temat
Sharing for Affordable and Climate Smart Living. Tävlingsprogrammet finns i denna länk. I februari 2016
går tävlingen in i fas 2 och de maximalt fyra tävlande
ska ges möjlighet att testa sina idéer på potentiella
byggherrar i Sege Park. Därför bjuder Malmö stad in till
ett så kallat ”pitch and match event” där intresserade
byggherrar och tävlande kan träffas och få möjlighet att
inleda samarbete.
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Förutsättningar för markanvisning
Projektområdet
Sege Park avgränsas i väster av Östra Fäladsgatan, i
norr av flerbostadshus på Fäladsmarken, i öster av
småhusbebyggelse i Bo86-området och i söder av
Simrishamnsbanan. På kartan nedan redovisas området med en streckad linje.
Områden reserverade för skola, förskola, vård och omsorg samt parkeringshus ingår inte i markanvisningen.
Därutöver redovisar planprogrammet planer på nya
byggrätter och befintliga byggnader, som inte heller
ingår i den aktuella markanvisningen, se karta nedan.

Sege Parks läge i Malmö
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Sege Parks projektområde. Ljusa byggnader är befintliga byggnader, mörka byggnader är föreslagna byggrätter.
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Markanvisningen omfattar såväl befintliga byggnader
som tillkommande byggrätter. I tabellen nedan redovisas dessa närmare. Uppgifterna i tabellen härrör från
planprogrammet och är därmed inte definitiva utan
ger endast en indikation på storlek samt föreslagen
användning.
Byggrätt/
byggnad

Användning
enl. Pp 6047

Antal
våningar

A2

Bostad

2

4 radhustomter

B1

Bostad

2

4 radhustomter

B2

Bostad

2

4 radhustomter

B3

Bostad

2

4 radhustomter

B4

Bostad

2

5A

Bostad

2

2

Bostad

2

1577

D1-D3

Bostad

3-4

4000-5500

4

Bostad

2

1460

E1-E3

Bostad

3-4

4000-5500

6

Bostad

2

1460

F1-F2

Bostad

3-4

3500-4500

J1-J2

Bostad

3-5

2000-3000

J3-J5

Bostad

3-5

5000-6500

L1-L3

Bostad

4-5

4000-5000

M2-M4

Bostad

3-5

7000-9000

17

Verksamhet
alt. bostad

2

752

O1-O2

Verksamhet
och bostad

3-4

1500-2000

15

Verksamhet
alt. bostad

1

395

Bostad

3-4

3500-5000

P1-P2

kvm BTA,
ca

Övrigt

Byggnad 5A

9 radhustomter
1625

Byggnad 2

Byggnad 4

Byggnad 6

Byggnad 17
Byggnad 15
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Omvandling av befintlig bebyggelse
I Sege Park ska de flesta av de befintliga byggnaderna
bevaras och få en ny funktion, sex av byggnaderna
ingår i markanvisningen. En viktig del i utvecklingen
av Sege Park är att de kulturhistoriska värdena beaktas. I detaljplanen förväntas byggnaderna få exteriöra
skyddsbestämmelser. De kulturhistoriska värdena är
en tillgång och ska bidra till områdets attraktivitet
och skapa förståelse för Malmös och områdets historia. Du kan läsa den byggnadsantikvariska utredning
som är gjord i denna länk.
Stadsfastigheter (Malmö stad) har skissat på hur
byggnaderna 2, 4 och 6 skulle kunna omvandlas till
bostäder. Om du som byggherre är intresserad av
dessa byggnader och vill ta del av skisserna finns de i
denna länk. A-ritningar, K-ritningar och underhållsplaner kan rekvireras på begäran.

Övriga förutsättningar
En gemensam hållbarhetssamordnare ska anlitas av
byggherrarna. Hållbarhetssamordnaren ska fungera
som stöd och har som uppgift att se till att resultatet
motsvarar byggherrarnas ambitionsnivå.
För att erhålla markanvisning inom kvarter B, D, E och
F ska du som byggherre vara beredd på att markanvisningen kan komma att innehålla både helt nya
byggrätter och befintliga byggnader.
Efter fördelningen kommer markanvisningsavtal att
upprättas med utvalda byggherrar. Markanvisningarna kommer att tidsbegränsas till tre år. Avtalen
kommer att reglera viktiga frågor för Sege Parks genomförande. Tilldelningen är inte slutligt avgjord förrän markanvisningsavtalet har godkänts av tekniska
nämnden.
Övriga förutsättningar som kommer att regleras i
markanvisningsavtal är bl.a. andrahandsuthyrning av
lägenheter till fastighetskontoret för socialt ändamål,
LSS-boende, förmedling via Boplats Syd, byggsamordning, markanvisningsavgift och utredningskostnader.
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Markpriset för de nya byggrätterna varierar p.g.a. ändamålet enligt följande:
Flerbostadshus............................................. 2 200 kr/m2 BTA
Radhus............................................................. 450 000 kr/tomt
Kontor ............................................................. 1 000 kr/m2 BTA
Handel och centrum ................................... 1 200 kr/m2 BTA
För samtliga priser ovan är värdetidpunkten januari
2016. Priserna gäller till och med december 2017.
Fastighetskontoret återkommer under hösten 2016
med kompletterande förutsättningar för markanvisning av byggnaderna 2, 4, 5A, 6, 15 och 17.
Vid uppförande av hyresrätter för bostadsändamål
med en långsiktig hyresförvaltning är det möjligt att i
stället för förvärv, teckna en tomträttsupplåtelse med
kommunen och under vissa förutsättningar erhålla en
reduktion av tomträttsavgälden.
Kommun och byggherre ska inom markanvisningsperioden (tre år) träffa avtal om förvärv eller upplåtelse
av tomträtt.

Preliminär tidplan 2016-2020
Utskick av markanvisningsprogram........................................................... februari 2016
Pitch and match, NBCC.................................................................................... vecka 9 2016, för tid och plats se
									www.malmo.se/segepark
Intresseanmälan till fastighetskontoret.................................................... 2016-06-30
Utvärdering av intresseanmälningar.......................................................... hösten 2016
Förhandling om markanvisningsavtal....................................................... december 2016 - februari 2017
Detaljplan, antagande..................................................................................... mars 2017
Tekniska nämndens godkännande av markanvisningsavtalen....... mars 2017
Byggherredialog................................................................................................ mars 2017 och framåt
Rivning av byggnader...................................................................................... 2017-2018
Markentreprenad för byggator, marksanering,
rivning av ledningar och kulvert, ledningsarbeten...............................2018-2020
Bygglov.................................................................................................................. 2019-2020
Köpeavtal, tomträttsavtal och byggstart...................................................2020
Tidplanen är beroende av att detaljplanen vinner
laga kraft. Omfattningen av detaljplanen, är när markanvisningsprogrammet upprättas, inte helt klarlagd.
Vissa kvarter kan undantas och detaljplaneläggas i
ett senare skede.

Den relativt långa tiden mellan detaljplanens antagande och byggstart beror på omfattande förberedande arbeten. Befintliga ledningsnät (som alla är
interna idag) ska rivas och nya ska byggas. Även befintliga gator kommer att rivas och nyanläggas.

Inom ramen för byggherredialogen kan parterna
också komma överens om en etappindelning.
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Intresseanmälan
Din intresseanmälan för att delta i utvecklingen av
Sege Park ska innehålla följande
•

Beskrivning av byggherren

•

Önskemål om byggrätter och befintliga byggnader i fallande prioriteringsordning

•

Beskrivning av projektets inriktning (bostäder,
boendekoncept, verksamheter, LSS, upplåtelseformer såsom bostadsrätt, hyresrätt, ägarlägenhet, äganderätt etc.)

•

Beskrivning av hur eventuella hyresrätter ska
förvaltas långsiktigt

•

Beskrivning av ambitioner inom ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet som bidrar till att
uppfylla målen för Sege Park, se sidorna 8 -11.

•

Referensprojekt i form av goda exempel som är
genomförda på andra platser

•

Annat av intresse för utvärderingen, t.ex. enkla
skisser, koppling till Nordic Built Cities Challenge
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På webbplatsen
www.malmo.se/segepark
kommer aktuell information
att läggas ut vid behov

Studera texterna i detta program och tillhörande bilagor och bedöm själv vilka övriga upplysningar som
ger oss värdefull information om varför vi ska välja
just dig som byggherre.
Intresseanmälan ska mejlas till fastighetskontoret@
malmo.se med ämnesrubrik Intresseanmälan Sege
Park eller skickas till Fastighetskontoret, 205 80
Malmö och vara märkt Intresseanmälan Sege Park.
Allt material ska vara i pdf-format. Om du mejlar, så
skicka bilagorna i separata mejl. Ange i det inledande
mejlet en förteckning över bilagorna. Anmälan ska
vara fastighetskontoret till handa senast 2016-06-30.
Material som inkommer efter detta datum utvärderas
inte.
Intresseanmälan diarieförs i kommunen som en inkommande allmän handling utan sekretess.

Utvärdering och fördelningsprinciper
Utvärderingen utgår från din intresseanmälan och
görs av en grupp med representanter från flera förvaltningar. Det slutliga valet av byggherrar görs av
fastighetskontoret.
Vid utvärderingen kommer byggherren att bedömas
utifrån följande aspekter.
•

Ekonomisk stabilitet

•

Förvaltning av hyresrätter

•

Förmåga till projektutveckling

•

Ambitioner inom ekonomisk, ekologisk och
social hållbarhet

•

Innovationsvilja

•

Koppling till tävlingsbidragen i Nordic Built Cities
Challenges fas 2.

•

Referensprojekt

•

Malmö stads tidigare erfarenheter

Vid fördelningen av byggrätterna kommer även följande aspekter att vägas in
•

En lämplig blandning av ”stora och små”, samt
”väletablerade och nya” byggherrar ska uppnås

•

En lämplig blandning av hyresrätter, bostadsrätter/ägarlägenheter, äganderätter och icke traditionella boendekoncept ska finnas

•

Intresset för de befintliga byggnaderna

Vi förbehåller oss rätten att vid behov undanta byggrätter och byggnader från markanvisning.

Bilagor
Samtliga bilagor finns att hämta på
www.malmo.se/segepark

Byggnadsantikvarisk utredning. Sege Park f.d. Malmö
östra sjukhus

Markanvisningspolicy

Skiss för ombyggnation av byggnaderna 2, 4, 5, 6 och
7 till lägenhetshus

Planprogram Sege Park Pp 6047
Hållbarhetstrategi för Sege Park
Sege Parks gröna kulturmiljö

Nordic Built Cities Challenge
Idébank för Sege Park. Urban X

Kontaktperson/projektledare:
Pernilla Andersson, fastighetskontoret,
Epost: pernilla.andersson@malmo.se, Tel. 040-34 17 81
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malmo.se/segepark

