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VISION
Den fysiska utvecklingen av Holma
och Kroksbäck ska, enligt kommunstyrelsens
mål, vara ”..en bärande kraft som leder den

sociala utvecklingen framåt i den grad att det blir
en förebild för arbetet med sociala förändringar.”
”Holma och Kroksbäck ska vara attraktiva och trygga
områden där människor med olika bakgrund och
förutsättningar väljer att bosätta sig och vistas
och där fastighetsägare väljer att investera.”
Den vision som arbetades fram i värdearbetet med Holma , och som gäller även för planprogrammet lyder ”Ett grönt och uppstudsigt

Holma där Malmös nya berättelse finns.”
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FÖRORD
2010 öppnade Citytunneln i Malmö. En av tre stationer
placerades i Hyllie och runt den stationen växer nu Malmös nya södra centrum fram.
Tio minuters promenad norrut ligger Holma och Kroksbäck, två miljonprogramsområden som från att ha legat i
Malmös periferi nu ligger alltmer centralt i staden. Nära
kommunikationer, handel, arbetsplatser, nya skolor och
annan service, och med en av Malmös största parker i
det egna området.
Holma och Kroksbäck har goda förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt område både för dagens och
framtidens boende och verksamma. För att nå dit kommer en del åtgärder att krävas även i de befintliga områdena. Trots relativt hög utbildningsnivå, jämfört med
Malmö som helhet, är arbetslösheteten stor, skolresultaten är lägre än Malmögenomsnittet och delar av området upplevs idag som otrygga att vistas i.
Med det nya centrala läget i staden följer också ett nytt
intresse från byggherrar att vara med och utveckla området genom tillägg av nya bostäder, verksamheter och
mötesplatser. Malmös kommunala bostadsbolag, MKB,
och Riksbyggen, fastighetsägare respektive förvaltare i
Holma idag och delvis ägare till den mark som planeras
att bebyggas, såg tidigt områdets potential och har både
deltagit i arbetet med det värdeprogram som har tagits
fram för Holma och i arbetet med detta planprogram.

MKB och Riksbyggen har idag markanvisningar för delar av det kommunalt ägda område i Holma som planeras att bebyggas och staden kommer efterhand att bjuda
in fler byggherrar att vara med och utveckla hela det område som kommunen äger (se karta med markägoförhållanden på sidan 112).
Invånarna i Holma och Kroksbäck har deltagit i flera di
aloger och enkäter genom åren och i olika sammanhang.
Några av dem sammanfattas i det här planprogrammet.
De boendes samlade kunskap har varit ett stort stöd för
oss som har arbetat med programmet, och synpunkterna har på olika sätt lett till det förslag som nu läggs fram.
Även delar av detta planprogram har under arbetets gång
diskuterats i mindre grupper med boende och fastighetsägare.
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö betonar att
fysisk planering kan användas som motor för sociala förändringar, genom att bland annat underlätta för kontakter och brygga över barriärer. Hur fysiska förändringar
i Holma och Kroksbäck kan bidra till att förbättra den
sociala hållbarheten har varit en viktig diskussion under
planprogramsarbetet och har legat till grund för många
av de vägval som har gjorts i förslaget.
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1. SAMMANFATTNING
STADENS OCH PLANPROGRAMMETS
INTENTIONER
Malmö stad planerar att med ledorden tät, grön och
blandad, växa innanför Yttre Ringvägen på ett sätt som
förenar och läker samman en idag segregerad stad. Översiktsplanen och Kommission för ett socialt hållbart Malmö lyfter stadsplaneringens möjlighet att vara motor för
just sociala förändringar. Inriktningen mot en mer blandad stad har extra stor betydelse i områden med övervägande bostadsbebyggelse. Där kan blandningen medföra
mångfald, variation och ökat folkliv med mer vuxennärvaro, som kan bidra positivt till barns och ungas uppväxtvillkor.
Holma och Kroksbäck har goda förutsättningar att vara
platsen där dessa intentioner genomförs. Det geografiska läget på gångavstånd från Hyllie station och den
nya stadsdel som växer upp runt stationen bidrar till att
även marknadsmässiga krafter ser möjlighet att satsa på
området. Den centrala Kroksbäcksparken och det nya
badhuset i området bidrar med dragkraft och förstärker
förutsättningarna för förtätning.
ÖVERGRIPANDE STRATEGISKA ÅTGÄRDER
• Holma och Kroksbäck ska få en långsiktigt hållbar
infrastruktur som möjliggör nya bostäder, skolor,
kontor, verksamheter och service.
• Områdena ska kopplas bättre till sina omgivningar med sammanlänkande och förstärkta stråk i både
öst-västlig och nord-sydlig riktning. Barriäreffekter
som bildas av Pildammsvägen och Lorensborgsgatan ska bryggas över genom att omvandla dessa från
trafikleder till stadsgator. Nya tillfarter från och till
dessa gator kommer att öka tillgängligheten och
flexibiliteten för områdena.
• Kroksbäcksparken är en av Malmös största parker,
och med Hyllies utbyggnad har den fått ett helt nytt
läge i staden. Cykelboulevarden genom Kroksbäcksparken till Hyllie är en del av den sammanlänkande
strategin för att tydligt synliggöra parkens kvaliteter för rekreation och utevistelse för betydligt fler än
den närmsta omgivningen. Gränszonen mot parken
föreslås också förändras för att förbättra kopplingen
till och inte minst tryggheten i parken. Total parkyta
ska dock inte minska.
• Gränsen mellan nytt och befintligt kommer kräva
särskild omsorg så att den upplevs som en koppling
och inte som en ny barriär i området. De nya tilläg-

•

gen ska med sin utformning och lokalisering bidra
till att sammanlänkningen inom och mellan berörda
områden blir så sömlös som möjligt.
Holma och Kroksbäck är idag områden med övervägande bostäder i flerfamiljshus och obetydligt
med arbetsplatser eller andra funktioner. Med ökad
tillgänglighet ökas förutsättningen för att tillföra arbetsplatser, som i sin tur kan bidra till ökat underlag
för närservice, ökat folkliv, ökad trygghet och ökad
motivation att etablera attraktiva platser för ett större upptagningsområde. Den utförda socioekonomiska beräkningen pekar på områdets potential att
utveckla lokaler för handel om motsvarande åtminstone 2000-2500 kvm på Holmasidan och ca 2000
kvm på Kroksbäckssidan. Detta under förutsättning
att hyresnivåerna i lokalerna inte blir alltför hög. En
tillväxteffekt om ca 500 sysselsatta skulle kunna förväntas långsiktigt på den lokala arbetsmarknaden.

FÖRSTÄRKA OCH BEVARA IDENTITET
Planprogramsförslagets framgångsfaktorer bedöms ligga
i tvärs- och längsgående nya och förstärkta stråk kantade
av funktioner och verksamheter som bidrar till att göra
stråken aktiva och trygga. Holma och Kroksbäck behöver profilera sig som egna områden med goda kopplingar utåt. Kopplingarna till Kulladal och västra Kroksbäck
är i socialt avseende viktigare än kopplingen mellan Holma och Kroksbäck.
Även inne i de befintliga bostadsområdena behöver
förändringar ske för att bidra till den förändrade stadsbilden. Det handlar om att möjliggöra nya entréer, nya
uteplatser och öppna upp för utåtriktade verksamheter
i befintliga hus. Det betyder inte att områdenas karaktär ska förvanskas. Holma ska exempelvis fortfarande
behålla det inre stråkets intimitet och de gröna gårdarna.
Folkets hus som idag samlar föreningar och Holmabor
kommer att behöva nya värdiga lokaler som måste vara
på plats innan det befintliga Folkets hus rivs för att ge
plats åt ny bebyggelse.
Skolorna har stor betydelse för områdenas karaktär och
framtida attraktion. I samband med förtätning finns
förutsättningar att se över skolorna som samlande och
integrerande mötesplatser med utökade funktioner riktade till nya och gamla boende. En samlokalisering med
andra verksamheter, som Folkets hus, fritidsgård eller
annan samhällsservice kan innebära stora förtjänster genom att man kan samutnyttja lokaler och utemiljöer.

SAMMANFATTNING, INLEDNING – 7

•

•

RBÄ
CKS

GAT
AN

FSK

KRO
FSK
KSB
ÄCK
SÖR

BÄC

SVÄ
GEN

FSK

LIEV
ÅNG

ORG

SGA
TAN

SÖRBÄCKSGATAN
Gatan öppnas upp mot Lorensborgsgatan och får en fortsättning som gång- och cykelväg in i
västra Kroksbäck. Gatan utformas med grönska och biltrafik
på gåendes villkor. Nya radhus
och lägenheter längs gatan med
verksamheter i delar av bottenvåningen.
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Det föreslagna Barncampus, med sina utökade mötesplatser som ska attrahera nya och gamla Holmabor och besökare, förutsätter ett gemensamt arbete
där stadens förvaltningar och andra intressenter ges
möjlighet att samutnyttja lokaler och offentliga platser.
Några av de förslag som planprogrammet beskriver bygger på att rätt sak görs i rätt ordning. Funktionen Folkets hus i Holma bör exempelvis vara på
plats (i Barncampus) innan rivning av det befintliga.
Nya förskolor bör finnas klara för inflyttning innan
befintliga rivs och ersätts med annan bebyggelse.
Odlingslotter som tas i anspråk för ny bebyggelse
bör ersättas inom närområdet.
Det är generellt viktigt att vid projektering och
utformning av hus och gator, i gränsen mellan
gammalt och nytt, arbeta för att det gemensamma
utrymmet ska upplevas som en sammanlänkande
plats. Ombyggnaden av Holmas nuvarande bussgata
bygger till exempel på att de befintliga åttavåningshusen längs gatans västra sida delvis byggs om, så att
de inte vänder sina baksidor mot den nya bebyggelsens framsidor. I annat fall riskerar de att förstärka
gränsen mellan nytt och gammalt.
Föreslagna åtgärder i det befintliga bostadsbeståndet
kräver insatser på platser och byggnader som kan
vara svåra att finansiera utan höjda boendekostnader. Det är inget önskvärt scenario att hushåll ska
behöva flytta för att de inte har råd att bo kvar.

NSB

•

NORRBÄCKSGATAN/URBANT STRÅK
Gatan öppnas upp mot Lorensborgsgatan och får
en fortsättning in i västra Kroksbäck i form av en
gång- och cykelväg. Gatan utformas med grönska
och biltrafik på gåendes villkor. Nya radhus och
lägenheter längs gatan med verksamheter i delar
av bottenvåningen. Ny förskola på mellanliggande
gård.

LOR
E

UTMANINGAR I DEN KOMMANDE PLANERINGEN
För ett framgångsrikt genomförande av planprogrammet
krävs att ett antal frågor bevakas särskilt i kommande detaljplaner och diskussioner med berörda aktörer:

LORENSBORGSGATAN
Gatan byggs om till stadshuvudgata med trädplantering,
övergångsställen, gång- och cykelbana och möjlighet
till spårväg. Förtätning längs gatan i form av lägenheter,
radhus, kontorshus med entréer och butiker i bottenvåningen ses som möjlig och önskvärd. Förtätningens
omfattning och gestaltning studeras vidare i samband
med framtida utredning av Lorensborgsgatans omvandling till stadshuvudgata.
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MEDBORGARDIALOGER
Dialog har förts med boende och verksamma i området,
både genom möten och genom enkäter, även före planprogrammets början. Dokumentationen av dessa
dialoger har varit en del av planprogrammets kunskapsunderlag. En återkommande förväntning, bland dem
som deltagit i dialogerna, är att en förändring verkligen
ska bli av. Områdesprogrammet för Holma Kroksbäck
(se sidan 103) har sammanfattat de boendes tre högsta
prioriteringar: ett jobb att gå till, bra utbildning till barnen och trygghet där jag bor. I dialogen kring Holmas
värdeprogram tryckte boenderepresentanterna på behovet av arbetsplatser i området.
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PLANPROGRAMMETS AVGRÄNSNING

BEFINTLIGA STRÅK SOM FÖRSTÄRKS GENOM OMBYGGNAD (T.E
FRÅN INFARTSLED TILL STADSGATA) MÖBLERING, GRÖNSKA OC
NY BEBYGGELSE.

URBANA STRÅK - FOKUS PÅ STADSLIV DÄR AKTIVA OCH PUBLIK
BOTTENVÅNINGAR KONCENTRERAS.

BARNCAMPUS PL ATSER FÖR BARN, FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
KONCENTRERAS OCH LYFTS FRAM. FOKUS PÅ SAMUTNYTTJAND
CYKELBOULEVARDEN
PARKPROMENADEN
FRAMTIDA UTREDNINGSOMRÅDE, MÖJLIG FÖRTÄTNING
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KROKSBÄCKSPARKENS KANT. FOKUS PÅ TRYGG
VISTELSE OCH RÖRELSE.
NY GATA TILLGÄNGLIG FÖR BILTRAFIK

FRAMTIDA UTREDNINGSOMRÅDE, MÖJLIG F

KROKSBÄCKSPARKENS KANT. FOKUS PÅ TRY
VISTELSE OCH RÖRELSE.
NY GATA TILLGÄNGLIG FÖR BILTRAFIK

HYLLIEVÅNGSVÄGEN
Gatan byggs om till stadsgata med trädplantering, övergångsställen, gång- och cykelbana.
Nya torg bildas vid Norrbäcksgatans och Sörbäcksgatans förlängning. Kroksbäckstorget, i
korsningen Norrbäcksgatan/Hyllievångsvägen,
blir ny samlingspunkt för handel och stadsliv.
Nya byggnader har entréer och verksamheter ut
mot gatan.

PLANPROGRAMMETS AVGRÄNSNING

NYA TORG/PLATSER

BEFINTLIGA STRÅK SOM FÖRSTÄRKS GENOM OMBYGGNAD (T.EX.
FRÅN INFARTSLED TILL STADSGATA) MÖBLERING, GRÖNSKA OCH
NY BEBYGGELSE.

CYKELBOULEVARDEN
Kroksbäckparkens kant förstärks med den nya cykelboulevarden som sträcker sig från centrum till
Hyllie. I avsnittet längs Kroksbäcksparken kantas
den av nya lägenheter och radhus i grön miljö.

NYA SMÅ PARKER/PLATSER

URBANA STRÅK - FOKUS PÅ STADSLIV DÄR AKTIVA OCH PUBLIKA
BOTTENVÅNINGAR KONCENTRERAS.

SKOLA

NY SKOLBEBYGGELSE

BARNCAMPUS PL ATSER FÖR BARN, FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
KONCENTRERAS OCH LYFTS FRAM. FOKUS PÅ SAMUTNYTTJANDE.

FSK

NY FÖRSKOLA

CYKELBOULEVARDEN

NY BEBYGGELSE

PARKPROMENADEN

BEFINTLIG BEBYGGELSE

FRAMTIDA UTREDNINGSOMRÅDE, MÖJLIG FÖRTÄTNING
KROKSBÄCKSPARKENS KANT. FOKUS PÅ TRYGG
VISTELSE OCH RÖRELSE.
NY GATA TILLGÄNGLIG FÖR BILTRAFIK
NYA TORG/PLATSER

FOTBOLLSPLAN/ÖVERSVÄMNINGSYTA
Fotbollsplanerna sänks så att en ny lågpunkt bildas i området. Vid skyfallsregn
kan de stora vattenmängderna ledas hit
istället för till Hyllievångsvägen.
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NYA SMÅ PARKER/PLATSER
SKOLA

NY SKOLBEBYGGELSE

NY FÖRSKOLA
FSK
PARKPROMENADEN
Med nya bostäder,
odling och ny
NY BEBYGGELSE
utformning blir Kroksbäcksparkens
BEFINTLIG BEBYGGELSE
östra kant mer trygg och välkomnande.

MS

HOLMASTIGEN
Längs Holmastigen skapas nya mindre parker och torg. I korsningarna
med Hyacintgatan och Snödroppsgatan tillkommer ny bebyggelse.
Befintlig bebyggelse får fler entréer
och uteplatser mot Holmastigen.
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HYACINTGATAN / BARNCAMPUS
Stråket utformas för barn och unga genom
en ny förskola, nytt Folkets Hus och på sikt en
ny Holmaskola. Stråket har fokus på utomhuslek och idrott och kopplar ihop Holma
med Kulladal.
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SNÖDROPPSGATAN / URBANT STRÅK
Stråket blir aktivt genom öppna bottenvåningar med handel och andra publika
funktioner. Holma torg stärks också som
centrumpunkt. Stråket kopplar ihop
Holma med Kulladal.

FSK
PILDAMMSVÄGEN
Gatan byggs om i befintligt läge till stadshuvudgata med
trädplantering, övergångsställen, gång- och cykelbana och
möjlighet till spårväg. Nya lägenheter, radhus, kontorshus
med entréer och butiker i bottenvåningarna kantar gatan.
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BUSSGATA BLIR KVARTERSGATA
Den före detta bussgatan byggs om till en
kvartersgata kantad med entréer och uteplatser, både för den befintliga och för den
nya bebyggelsen. Gatan länkar samman det
nya Holma med det gamla och utformas med
karaktär av gångfartsgata.
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TRIANGELN

PILDAMMSPARKEN

STADIONOMRÅDET

ÄRTHOLMENS
KOLONIOMRÅDE
VÄSTRA
KROKSBÄCK
KROKSBÄCK

KROKSBÄCKSPARKEN
HOLMA
KULLADAL

HYLLIE C
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Vi ska öka rörligheten genom
att skapa intressanta målpunkter i hela staden,
bryta barriärer och möjliggöra en integrerad bostadsmarknad.
Arbete, skola och bostad är grundläggande förutsättningar för alla.
Inriktningen på att växa inåt och att bygga Malmö tätare
innebär en möjlighet att läka samman stadens olika
delar, att fylla i med det som saknas.
Ur Översiktsplan för Malmö

INLEDNING
1.1 BAKGRUND

Holma och Kroksbäck utgör tillsammans ett av fem
prioriterade områden i Områdesprogrammen för socialt hållbar utveckling i Malmö. Områdesprogrammen
var en femårig investering (2010-2015) med målet att
förbättra levnadsvillkoren, öka tryggheten och skapa fler
jobb i de områden i Malmö där välfärden är som lägst.
Inom programmet togs en Framtidsbild fram (2013). I
Framtidsbilden lyftes idén om ett nytt cykelstråk, kallat
Cykelboulevarden, fram som ett sätt att uppnå en bättre
sammanlänkning mellan Holma och Kroksbäck och resten av staden. Framtidsbilden pekade också på vikten av
ett nära samarbete med byggherrar för att utveckla området. Framtidsbilden togs upp i Kommunstyrelsen
2013-10-02, då man beslutade att översända den till
stadsbyggnadsnämnden för vidare hantering.

Under våren 2013 tog Malmö stad tillsammans med
MKB och Riksbyggen, i deras gemensamma organisation kallad Holmastan, fram ett Värdeprogram för
Holma. Syftet var att finna en gemensam värdebaserad målbild för Holma och att dessa värderingar sedan
skulle utgöra underlag för den fortsatta planeringen av
den fysiska strukturen. Värdeprogrammet presenterades i
Stadsbyggnadsnämnden i juni 2013.
Föreliggande planprogram, som omfattar Holma och
Kroksbäck och grundar sig på programmen ovan, anmäldes 2013-11-14 i Stadsbyggnadsnämnden som då
gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planprogramsarbetet.
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REVIDERAT
PLANPROGRAM FÖR

HOLMA OCH
KROKSBÄCK
I HYLLIE I MALMÖ

PLANPROGRAM FÖR
HOLMA OCH
KROKSBÄCK

HOLMA OCH
KROKSBÄCK

I HYLLIE I MALMÖ

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

I HYLLIE I MALMÖ

SAMRÅD OCH DIALOG
Oktober - november

2015

GODKÄNNANDE
November

2016

2017

SAMRÅDSFÖRSLAG
PLANPROGRAM FÖR

DETALJPLANER

PLANPROCESSEN

1.2 PLANPROCESSEN
VAD ÄR ETT PLANPROGRAM?
Syftet med ett planprogram är att utreda lämplig
markanvändning på en plats samt att översiktligt behandla frågor som rör bebyggelsetäthet, trafik, miljö
och genomförande. Planprogrammet är inte juridiskt
bindande utan anger stadens viljeinriktnng för platsen
och utgångspunkten för kommande detaljplaner inom
området.
PROGRAMSAMRÅD
Samråd hålls kring planprogrammet för att inhämta ytterligare information och synpunkter. Under samrådstiden finns möjlighet för allmänhet, boende och fastighetsägare, myndigheter och andra förvaltningar att
komma med synpunkter.
FORTSATT ARBETE
Efter samrådstidens slut sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och planprogrammet
revideras. Samrådsredogörelsen och planprogrammet ska
godkännas av stadsbyggnadsnämnden. Planprogrammet
utgör efter godkännandet en grund för de olika planeringsetapperna och de detaljplaner som etapperna omfattar.
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1.3 UPPDRAG, SYFTE OCH
MÅL
UPPDRAG
Uppdraget innebär att i ett planprogram ta fram övergripande struktur och gestaltningsprinciper för bebyggelse, grönska och trafik inför den omvandling som ska
ske i Holma och Kroksbäck. (Stadsbyggnadsnämnden,
november 2013.)
Holma ges i programmet en större fördjupningsgrad, då
området innehåller etapper som planeras att genomföras i ett tidigt skede. Som grund för fördjupningen
finns ett framtaget värdeprogram, presenterat i stadsbyggnadsnämnden juni 2013.
SYFTE
Planprogrammets syfte är att visa hur möjligheterna till
en långsiktigt god stadsutveckling i Holma och Kroksbäck kan ökas. Det innebär att utreda och ge förslag på
hur en ny blandad bebyggelsestruktur kan skapas på ett
sådant sätt att den kan bidra till en socialt, ekologiskt,
kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling i området
och till att mål för hela stadens utveckling nås, samtidigt
som befintliga värden tillvaratas.

Planprogrammet ska:
• Lägga fast övergripande struktur och gestaltningsprinciper för bebyggelse, grönska och trafik.
• Lägga fast strategier för ett klimatsmart Holma och
Kroksbäck.
• Skapa samsyn mellan stadens förvaltningar och mellan staden och områdets boende, verksamma och
fastighetsägare avseende mål och strategier för områdets utveckling.
• Utgöra grund för kommande detaljplaner och fördjupningar.
Fördjupningen av Holma ska även:
• Med en högre detaljeringsgrad än övrigt planprogram lägga fast områdets struktur avseende bebyggelse, gator, parker och platser.
• Lägga fast principer för bebyggelsens funktion, volym och karaktär.
• Lägga fast principer för fortsatta planeringsetapper
samt exploateringskostnader.
MÅL
Mål och strategier för Malmös hållbara stadsbyggande
anges i Översiktplan för Malmö (2014). Målen för planeringen av Holma och Kroksbäck kan direkt knytas till
flera av översiktsplanens strategier:

•

•
•

•
•

Att genom den fysiska planeringen bidra till att sätta
förutsättningarna för en socialt hållbar stadsförnyelse.
Att bygga en tätare och mer funktionsblandad stad
där fysiska och mentala barriärer minskar.
Att stimulera ett varierat bostadsbyggande och ge
plats för arbetsplatser och service, kultur och nya
mötesplatser.
Att låta staden växa inåt, innanför Yttre Ringvägen,
och inte ta jordbruksmark i anspråk.
Att bygga en stad för fotgängare med tydlig prioritering av trafikslagen gång-, cykel och kollektivtrafik.

1.4 PLANDATA

Planprogramsområdet är ca 97 ha (970 000 m2) stort och
beläget i Hyllie. Det omfattar bostadsområdena Holma
och Kroksbäck med den mellanliggande Kroksbäcksparken samt de obebyggda delar av villaområdena västra
Kroksbäck och Kulladal som ligger i direkt anslutning till
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen (se planområde sid
10). Planprogramsområdet avgränsas av Ärtholmsvägen
och Mobäcksgatan i norr, västra Kroksbäcks småhusbebyggelse i väster, Kulladals småhusbebyggelse i öster och
Bollspelsvägen och Hyllievångsvägen i söder. Området
rymmer totalt 2 831 lägenheter, som ägs och förvaltas av
MKB och bostadsrättsföreningar inom HSB och Riksbyggen.
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2. STRATEGIER
2.1 BLANDA, VÄV SAMMAN

Stadsplaneringen och stadens utformning påverkar miljömässiga, ekonomiska, kulturella och sociala faktorer.
Malmö har goda exempel inom miljömässigt byggande
som blivit internationellt uppmärksammade. Satsningar
på infrastruktur och funktioner som citytunnel, högskola och arbetsplatser har gett positiva verkningar för kultur och ekonomi.

BLANDAD NÄTVERKANDE STAD
I Holma och Kroksbäck finns det nästan bara bostäder,
och de bostäderna är ganska lika varandra både vad det
gäller storlek, typ och upplåtelseform. Det finns mycket
lite service och arbetsplatser. Där bor också fler ekonomiskt resursfattiga och fler utrikesfödda än genomsnittet
för Malmö. Invånarna har generellt inte lika goda förutsättningar att ta del av den mångfald av resurser som
erbjuds i övriga staden. Därför är det extra viktigt att tillföra fler och mer varierade resurser inne i området. Holma och Kroksbäck behöver helt enkelt få mer blandning
i sig, mer av hela Malmö. Att ha hela staden representerad direkt utanför dörren ger alla bättre förutsättningar
för jämlika livsvillkor.

Jag hann fylla sjutton innan
jag var inne i centrum och
jag förstod ingenting av livet
därinne
Ur Jag är Zlatan
Malmös sociala utveckling har inte varit lika framgångsrik och Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö
tillsattes just för att analysera situationen och komma
med förslag till förbättrande åtgärder. Framför allt lyfter kommissionen problematiken med det segregerade
Malmö och slutrapporten, Malmös väg mot en hållbar
framtid, innehåller ett kapitel om hur den sociala hållbarheten förhåller sig till stadens planering och fysiska
utseende.
Det är ingen nyhet att stadsplaneringen påverkar sociala
faktorer, men det som i kommissionens spår har aktualiserats är nödvändigheten av att planeringen fokuserar
på människan och hennes behov av miljöer och nätverk
som bidrar till stabilitet, tolerans, trygghet och tillit.
Stadsplanering kan, bland annat genom att verka för en
större blandning, motverka segregation och bidra till en
mer sammanhängande och hel stad där skillnader i levnadsförhållanden inte cementeras till geografiska områden, där omgivningen gynnar kontakt mellan människor
och där barns uppväxtmiljö är förebildande och inspirerar till ett hälsosamt vuxenliv.
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Förtätning kan gynna en mer integrerad stad, när förtätningen används för att skapa en större blandning med
funktioner eller bostadstyper som tidigare har saknats i
området. Förtätning är också ett redskap som kan användas när den befintliga miljön upplevs som avskiljande mellan olika sorters områden. I Holma och Kroksbäck utgör till exempel de omgivande infartslederna
kraftiga barriärer mot övriga staden.
I den förtätade staden behövs också möjligheter att samutnyttja platser för olika ändamål. Det som på dagen används för en funktion kan användas till något annat på
kvällen eller på helgen. En skola som står tom efter skoltid blir till exempel ofta en otrygg plats. Om den istället
används av flera generationer på kvällar och helger kan
den skapa trygghet och bli en viktig mötesplats i området. I sammanhanget är det också viktigt att påpeka att
Malmö stads viljeinriktning bygger på att förtätning ska
ske utan avkall på värdefull grönska. Förtätning kan lika
gärna betyda tillägg av en park eller annan rekreationsplats, om det är den funktionen som saknas.

MÅLPUNKTER OCH ATTRAKTIONER
För att stärka de ingrepp som ska bidra till en mindre
segregerad stad behövs målpunkter och attraktioner som
bidrar till att överbrygga fysiska, mentala och sociala
barriärer. Det kan vara platser och företeelser som dels
attraherar i den lilla skalan, det vill säga som har ett utbud som lockar de allra närmaste omgivningarna, som
odlingslotter eller andra lokala aktiviteter, dels attraherar
i den större skalan, som kan locka människor från hela
staden och regionen. Badhuset och äventyrslekplatsen
i Kroksbäcksparken är exempel på sådana. Det betyder
också att kopplingar, främst gång- och cykelstråk, måste
stödja och binda samman så att det är lätt att ta sig mellan grannområden.

2.2 KARAKTÄRSOMRÅDEN

Planprogrammet ska visa hur förändringar i den fysiska
strukturen kan bidra till att minska boendesegregationen
i Holma och Kroksbäck. Områdena ska bli mer blandade och mer nätverkande, men för att det ska bli verklighet måste fler välja att vistas, bo, arbeta, gå i skolan
och, inte minst, bo kvar i Holma och Kroksbäck. Fler
behöver upptäcka de kvaliteter som redan finns och fler
kvaliteter och valmöjligheter behöver tillföras.
Planprogramsområdet är i följande avsnitt indelat i fem
geografiska karaktärsområden. Vart och ett av dessa
har sina egna specifika kvaliteter och potentialer, och
har utifrån dessa tilldelats olika huvudinriktningar. Hela
planområdet behöver till exempel inte vara en målpunkt
för alla malmöbor, men det område som har störst potential för att vara detta (Kroksbäcksparken) ska klara
det desto bättre. Tillsammans ska de olika karaktärsområdena, med sina olika inriktningar, stärka och komplettera varandra och på så sätt också stärka hela områdets
attraktivitet.

1: BEFINTLIGA BOSTADSOMRÅDEN

2: KROKSBÄCKSPARKEN

3: PARKENS KANTER

INRIKTNING: DE BOENDES TRYGGA

INRIKTNING: EN MÅLPUNKT I
MALMÖ

INRIKTNING: EN HÄNDELSERIK OCH
TRYGG KANTZON SOM STÄRKER
BÅDE PARKENS OCH BEBYGGELSENS
ATTRAKTIVITET

VARDAGSRUM

4: KANTER UTÅT

5: NYA STRÅK

INRIKTNING: KOPPLAR
TÄTARE TILL STADSVÄVEN
OCH SIGNALERAR
DET NYA HOLMA OCH
KROKSBÄCK

INRIKTNING: LEDER
VÄGEN GENOM
OCH UTGÖR
SAMLANDE PLATSER I
BOSTADSOMRÅDENA
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SJÄLVFÖRVALTNING I HOLMA

KARAKTÄRSOMRÅDE 1
BEFINTLIGA BOSTADSOMRÅDEN
INRIKTNING: DE BOENDES TRYGGA VARDAGSRUM
Bostadshusen i Holma och Kroksbäck är tre, fyra eller
åtta våningar höga. På några få ställen har man satt upp
låga staket mot gårdarna men oftast är de öppna. Det
är lugnt och bilfritt, barn och vuxna rör sig fritt mellan
husen.
För en besökare kan det vara lite svårt att orientera sig.
Det är ibland otydligt vad som är ett huvudstråk och vad
som bara är en smitväg, vad som är privat gård eller offentlig grön plats. Enhetligheten i bebyggelse och planstruktur gör det svårt att se var man är både i området
och i förhållande till omgivningen.
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I Holma, där gårdarna till skillnad mot Kroksbäck inte
ligger ovanpå parkeringsgarage, slås man särskilt av grönskan och frodigheten, framför allt i de självförvaltade
gårdarna som flödar av blommor och grönska. Här tar
hyresgästerna själva hand om sina gårdar vilket har lett
till att grönskan har blivit både personlig och omvårdad
och att de boende har funnit en ny gemenskap runt ett
gemensamt intresse. Dessa gårdar har också påtagligt
mindre vandaliserig och nedskräpning.

Det krävs att vi känner ett ägarskap till en plats innan
vi riktigt börjar bry oss om den, och kanske får mandat att utveckla och förändra den. Genom att tydliggöra
gränserna mellan vad som är offentligt och privat kan
besökaren, utan oro för att inkräkta, röra sig längs de
offentliga stråken och de boende kan tryggt placera en
blomkruka utanför sin dörr och visa att här bor jag!
Tydligare skillnader mellan offentligt och privat bidrar
också till att stärka identitet och hemkänsla, vilket i sin
tur bidrar till att stärka det sociala sammanhanget i området. Det är just på gårds- och trapphusnivå de viktigaste och starkaste banden mellan boende kan skapas. Ett
stort antal gårdar, där grannarna känner varandra, kan
tillsammans skapa ett tryggare område.

Även om det i planprogramsförslaget nästan inte rör sig
om någon förtätning i de befintliga bostadsområdena, så
kommer sannolikt en del byggnader att byggas om och
nya mindre byggnader att tillkomma. Förtätningen längs
områdenas kanter ansluter till den befintliga bebyggelsen
och behöver på något sätt relatera till den.
I områden som Holma och Kroksbäck, där den tidstypiska arkitekturen, planstrukturen och grönstrukturen är
så väl bevarad och tydlig, krävs inför större förändringar
tydliga ställningstaganden om antikvariska frågor. Detta
behandlas i ett särskilt resonemang på sid 96.

LÄS MER PÅ SID 36
OCH 96
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•

Bostadsområdenas lugna, vardagliga och rofyllda karaktär ska bevaras, och får på så sätt
stå i kontrast till de mer händelserika stråken och platserna mellan och utanför respektive
bostadsområde.

•

Skillnaden mellan privat och offentligt ska förtydligas genom nya entrézoner, förgårdar, egna
trädgårdar mm.

•

Slutna fasader mot allmänna stråk öppnas upp med fönster, balkonger, uteplatser och entréer för
att fler ska kunna se och följa vad som händer på stråken och därmed ökas tryggheten i området.

•

Självförvaltningen utvecklas ännu mer och ger alla boende möjlighet att påverka sin närmiljö.

•

Det ska finnas plats för odling på bostadsgårdarna.

•

Halvoffentliga platser som inte är gårdar i området, och som idag är otydliga och sällan använda,
byggs om till gemensamma platser med olika tillfälliga eller permanenta aktiviteter utifrån de
boendes önskemål och behov.

•

Områdenas enhetlighet och grönska ska bevaras liksom byggnadernas skala och den rätvinkliga
strukturen. Enhetligheten och grönskan är viktiga värden som ger områdena harmoni och
karaktär.

•

Taken kan användas för solenergi. Eftersom de låga byggnadernas tak är synliga för många bör de
tekniska anordningarna där kombineras med gröna tak.

•

Bostadsområdena behålls i stor utsträckning bilfria. Endast den nödvändiga trafiken släpps in och
sker då på fotgängarnas villkor.

•

Holmastigen är även i fortsättningen en viktig cykelväg mellan centrum och Hyllie, precis
som Mellanbäcksgången förblir en viktig cykelväg i östvästlig riktning. Båda skapar trivsel och
trygghet genom sitt flöde av människor genom området.

STRATEGIER – 17

ÄVENTYRSLEKPLATSEN

KARAKTÄRSOMRÅDE 2
KROKSBÄCKSPARKEN
INRIKTNING: EN MÅLPUNKT I MALMÖ
Kroksbäcksparken är en av stadens största parker och en
del av Pildammsstråket, som är ett av Malmös viktigaste grönstråk. Hittills har parken inte varit så välkänd
bland malmöbor, även om den nya temalekplatsen har
fått många barnfamiljer att hitta dit, men nämner man
Kroksbäckskullarna så är det många som känner till
dem. Parken präglas till stor del av dessa kullar. Går man
upp på dem en klar dag ser man över hela Malmö och
långt ut på Söderslätt. På sommaren intervalltränas det
på dem, och på vintern blir de fina pulkabackar.
Parken har under de senaste åren, utifrån målen i Program för Kroksbäcksparken (2008), både upprustats
och kompletterats med nya attraktioner som lockar fler
till besök från hela Malmö. Puckelbollplan, hundrastplats och temalekplats är redan anlagda och badhusparken och det nya badhuset blir både nya attraktioner och
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en ny parkentré söderifrån. I kommande etapp planeras
för en ny inbjudande entré mot Ärtholmsvägen vid sidan om Kroksbäcks IP.
Kroksbäcksparken har förutsättningarna och är redan på
god väg att bli en målpunkt för många malmöbor. Besöksantalet har ökat betydligt under de senaste åren.
Men parken kan fortfarande upplevas som folktom och
därför lite otrygg, och parken har alltför många kvaliteter för att inte användas av fler. Kanske känner ännu inte
tillräckligt många malmöbor till parken, eller så krävs
det fler och mer samlade upplevelser för att parken ska
kunna bli en riktigt stark målpunkt. Människor dras till
människor och nya aktiviteter uppstår ofta intill de som
redan pågår. Livet i det offentliga rummet är en självförstärkande process, och det krävs en viss koncentration av
olika aktiviteter för att den ska dras igång.

Krokbäcksparken ska också, förutom att fungera som
en härlig stadspark för lek, vila och idrott, fungera som
naturvärd (se sid 92). I ekosystemsammanhang innebär
det att parken ska vara en stödjande tjänst, det vill säga
vara ett område som har förutsättningar att generera
förbättrad hälsa, bidra med kultur, natur och rekreation,
pollinering, förbättring av luftkvalitet och skydd mot
extrema väder. En stödjande tjänst är en förutsättning
för en långsiktigt hållbar och klimatsmart utveckling.
Parken ger tillsammans med det anslutande Pildammsstråket fantastiska förutsättningar att säkerställa både
naturupplevelser och biologisk mångfald i ett långsiktigt
perspektiv.
Kroksbäcksparken ska bli en målpunkt som drar till
sig människor från hela Malmö och som, i och med
det, också får fler att upptäcka Holma och Kroksbäck.
Bostadssökande, investerare och näringsliv ska kunna
upptäcka ett område som utvecklas direkt intill en stor
härlig park, nära både Hyllie centrum och Citytunneln.

En attraktiv park höjer också de intilliggande fastigheternas värde, både avseende boendekvaliteter och ekonomi,
och blir en stor tillgång för skolor och förskolor i närområdet. Skolorna kan använda parken för idrott, lek, naturlära och äventyr och kanske till och med profilera sig
med inriktning på natur, miljö och klimat.
För att ytterligare stärka parken som målpunkt krävs
även utveckling av det som finns intill och utanför parken - det som visar upp, kopplar och bjuder in. Detta
behandlas i följande avsnitt om Parkens kanter, Kanter
utåt och Nya stråk.

LÄS MER PÅ SID 38
OCH 92
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•

Parken ska utvecklas vidare enligt Program för Kroksbäcksparken (2008). Den kan även
kompletteras med fler funktioner, platser eller byggnader, sådana som inte ingår i programmet,
om dessa tillför en publik användning som stärker parkens funktion och attraktion.

•

Ett nytt grönt gång- och cykelstråk, Cykelboulevarden, ska anläggas längs parkens västra sida.
Cykelboulevarden löper längs Pildammsstråket mellan Malmö centrum och Hyllie centrum och
vidare söderut mot Bunkeflostrand och kommer att visa upp både parken och bostadsområdena
för många passerande.

•

Idrottsverksamheten ska utvecklas vidare. På Kroksbäcks IP anläggs en konstgräsplan som,
tillsammans med omklädningsrum och servicebyggnader, blir tillgänglig för föreningar, skola
och allmänhet.

•

En uppsamlingsyta för skyfallsregn skapas i norra delen av parken genom en sänkning av
fotbollsplanerna. I samband med detta sker en bearbetning av idrottsområdet som medför att
platsen med sin utformning, tillgänglighet och användning knyts på ett mer naturligt sätt till
den omgivande parken.

•

Kroksbäcksparken utpekas som naturvärd i området och ska utvecklas vidare avseende
stödjande ekosystemtjänster och erbjuda både naturupplevelser och biologisk mångfald.

•

De stora gräsytorna görs delvis om till ängsbetonad mark, dagvatten kan avledas synligt i öppna
diken och befintlig damm utvecklas till våtmarksliknande karaktär.
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PARKSTRÅKET LÄNGS HOLMA

KARAKTÄRSOMRÅDE 3
PARKENS KANTER
INRIKTNING: EN HÄNDELSERIK OCH TRYGG KANTZON SOM
STÄRKER BÅDE PARKENS OCH BEBYGGELSENS ATTRAKTIVITET

På Holmasidan ligger de befintliga bostadshusen långt
från parkens gångstråk, några är väldigt slutna och några
har gröna uteplatser mot parken. Det är grönt och
lummigt, men ytorna framför husen är ibland breda
och man kan bli osäker på om de hör till bostadsgården
eller till parken. Det är ofta långt från parkstråket till
närmaste fönster. På Kroksbäcksidan rör man sig längs
den branta slänten ner mot Hyllievångsvägen och längs
Kroksbäcksskolans slutna baksida.
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När vi går rör vi oss framåt i ca 5 km/h. Det behövs inte
en särskilt lång sträcka utan nya upplevelser för att vi
ska börja tycka att det är lite tråkigt. Vi behöver mängder av stimuli. Detta är en av miljonprogramsområdenas
utmaningar, där glest placerade likadana byggnader inte
erbjuder någon ny upplevelse när man kommer nära, inga
överraskande detaljer, bara likadant men närmare. Parkerna planerades ofta på samma sätt, med breda svep, ofta
storslagna, som Kroksbäcksparken, där de gröna kullarna
och stora gräsmattorna kan locka till spring och lek, men
där promenaden kan kännas lite långtråkig.

Kroksbäcksparkens identitet, och en stor del av dess attraktivitet, är samtidigt just det storslagna. Vi behöver
även mäktiga upplevelser. Parkens kanter har dock inte
samma mäktiga kvaliteter, de erbjuder idag inte heller
särskilt många upplevelser. Det är synd, för det finns få
platser som har så stor potential att bli riktigt härliga offentliga rum som just kanter. När man passerar ett stort
rum är det oftast behagligast att röra sig längs kanten.
Längs parkens kant kan man både uppleva det stora rummet på avstånd och samtidigt uppleva detaljerna precis
där man går. Man kan sätta sig på bänk med stöd i ryggen och man kan hitta platser med vindskydd och sol,
kanske söka skydd någonstans om det regnar. Eftersom
de flesta av oss trivs bäst just där på kanten, så kan man
också stanna till en stund och bara njuta av folklivet.
Kroksbäcksparken kommer, med sitt nya centrala läge,
att bli ett allt viktigare stadsrum i Malmö. Holma och
Kroksbäck ligger precis intill detta finrum, men vänder
idag till stora delar baksidan mot det. Det parknära läget bör utnyttjas bättre med byggnader som vänder sina
framsidor mot parken med entréer, fönster, uteplatser
och balkonger.
PARKSTRÅKET LÄNGS KROKSBÄCKSSKOLAN

LÄS MER PÅ SID 50
OCH 70

STRATEGIER
•

Bostadsområdena ska vända framsidorna mot Kroksbäcksparken.

•

En händelserik och trygg kantzon skapas med ny bebyggelse med öppna bottenvåningar,
gröna uteplatser och aktiva gemensamma platser för odling, lek, sol, vila.

•

Den som går längs parkens kant ska erbjudas en trygg promenad med både upplevelser
och variation, vida vyer och lugn grönska.

•

Parkens kantstråk ska, där det är möjligt, löpa längs fönster, uteplatser och entréer, som
på så sätt bidrar till tryggheten genom att lysa upp på kvällen.

•

Invid entrézoner till stråken in i bostadsområdena ska publika funktioner och aktiva
bottenvåningar prioriteras. Byggnaderna och platserna ska med sin gestaltning utgöra
inbjudande och orienterande entréer till bostadsområdena.
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PILDAMMSVÄGEN MELLAN HOLMA OCH KULLADAL

KARAKTÄRSOMRÅDE 4
KANTER UTÅT
INRIKTNING: KOPPLAR TÄTARE TILL STADSVÄVEN OCH
SIGNALERAR DET NYA HOLMA OCH KROKSBÄCK

Utåt visar Holma och Kroksbäck upp höga och lång
sträckta byggnader och stora gräs- och parkeringsytor.
Avstånden är stora och få kan ana att det bakom höghusen finns en härlig park och låga bostadshus inbäddade
i grönska. Infarterna är få och otydligt markerade, både
Lorensborgsgatan i väster och Pildammsvägen i öster är
stora trafikleder som bara kan korsas på några få ställen.

genom området, kan bidra till att barriärerna överbryggas. Förtätning längs gatorna, om den gestaltas med
omsorg och fylls med varierande funktioner, bidrar till
att koppla områdena bättre och tätare intill varandra.
Fler bostäder och verksamheter och bättre kopplingar till
omgivningen ger också mer folkliv som både ökar tryggheten och ger ett större serviceunderlag.

I söder står det nya badhuset klart och badhusparken
färdigställs helt under år 2020. Tillsammans kommer de
att bilda en ny entré till Kroksbäcksparken. I norr består
kanten idag av buskage och Kroksbäcks IP:s inhägnade
idrottsplats med fotbollsplaner.
Sammanhängande och tydliga stråk, över gator, till och

Kantområdena är idag nästan helt obebyggda och kommer att fyllas med bebyggelse av en helt annan karaktär än de befintliga bostadsområdena. Gränsen mellan
befintlig och ny bebyggelse blir här en särskilt viktig
utformningsfråga. Om gränsen mellan nytt och gam-
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malt ska bli ett spännande tillskott i området, och inte
en ny barriär, krävs att båda sidor har något att erbjuda.
De bottenvåningar som idag är slutna och avvisande behöver därför byggas om med entréer från gatan, nya uteplatser och balkonger och öppnare bottenvåningar.
Holma har idag en dominerande nordsydlig struktur,
med flera parallella gator och långa och höga skivhus
mot Pildammsvägen. I Värdeprogram för Holma (2013)
föreslås att Holma delas upp rumsligt i tre delar där
mittdelen ges ett grönare uttryck och en mer upplöst
bebyggelsestruktur, som kopplar till parken och till det
småskaligare Kulladal. De olika karaktärerna kan med
sin östvästliga riktning också hjälpa till att koppla samman den befintliga och den nya bebyggelsen. Buller från
Pildammsvägen gör att värdeplanens upplösta bebyggelsestruktur i mittdelen blir svår att genomföra längs med
vägen, men områdena kan ändå ges olika karaktärer med
hjälp av grönska och byggnadernas gestaltning.

Lorensborgsgatan och Pildammsvägen är huvudgator som successivt ska omvandlas till stadshuvudgator.
Pildammsvägen utpekas i översiktsplanen som särskilt
prioriterad. Stadshuvudgatan karaktäriseras av gång- och
cykelväg på båda sidor, trädplanteringar, öppna bottenvåningar med verksamhetslokaler och entréer och tydliga
kopplingar över gatan och vidare in i områdena på båda
sidor. Tillåten hastighet är 40 km/h. Båda gatorna ska
kunna rymma en framtida spårväg.

LÄS MER PÅ SID 27,
54 OCH 67

STRATEGIER
•

Kanterna mot gatorna ska fyllas med närmare, tätare, intressantare och mer blandad
bebyggelse och platser.

•

Tätt placerade entréer ger uppsikt och bidrar tillsammans med grönska till att gatorna blir
trevliga och trygga att röra sig längs med.

•

Publika verksamheter och öppna bottenvåningar bör finnas i hela kantområdet men prioriteras
framför allt längs stadshuvudgatorna, vid entréerna till områdena, vid viktiga korsningspunkter
och vid hållplatslägen.

•

Entréer in i områdena signaleras med särskilt vackra och inbjudande byggnader och platser.

•

Stor omsorg ska läggas vid utformningen av gränszonen mellan nytt och gammalt. Befintliga
bottenvåningar byggs om och anpassas till sin nya roll i gaturummet.

•

Tydliga och trygga kopplingar över gatorna och vidare in i omgivande områden ska knyta
området tätare till stadsväven.

•

Viktiga grönstråk in i parken från närområdena ska bibehållas så att ett kontinuerligt införande
av naturliga växtarter och fågel- och djurliv säkerställs.

•

Lorensborgsgatan och Pildammsvägen ska omvandlas till stadshuvudgator.

•

Ärtholmsvägen ska kompletteras med gång- och cykelväg på båda sidor.
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STRÅKET DÄR HOLMA TORG NU BYGGS

KARAKTÄRSOMRÅDE 5
NYA STRÅK
INRIKTNING: LEDER VÄGEN GENOM OCH BLIR TILL SAMLANDE
PLATSER I BOSTADSOMRÅDENA
Idag är det lite svårt för en utomstående att förstå hur
man tar sig in i Holma och Kroksbäck. Kroksbäcksparken kan möjligen anas bakom områdenas höghus, men
det är, särskilt i Holma, inte uppenbart hur man ska
komma dit. Och väl inne i områdena kan det vara svårt
att orientera sig. De vanliga ledtrådarna saknas; den lite
stadsmässigare gatan som signalerar att här är servicen
samlad, platsen som öppnar sig framför skolan eller samlingslokalen, den lilla offentliga parken där de boende
kan träffas.
Bebyggelsen i Holma och Kroksbäck är indelad i vardera
tre bostadsfält. Mellan fälten ligger områdets matarga-
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tor. Gatorna är idag kanske områdenas minst befolkade
stråk, planerade för parkering och i viss mån service som
inte riktigt har utvecklats. Särskilt i Kroksbäck kan de
upplevas som otrygga eftersom de dessutom är nedsänkta i förhållande till bostadsgårdar, entréer och bostadsfönster.
Dessa mellanrum har potential att utvecklas till de centrala platser som saknas i områdena idag, och kan samtidigt bli de stråk som leder från de omgivande gatorna in
mot målpunkten Kroksbäcksparken. Bostadsområdena
får då också en tydligare indelning och kan utveckla olika karaktärer var för sig.

Ett första steg till utveckling av stråken har redan tagits i
och med Holma torg som nu byggs längs det södra stråket i Holma. Detta stråk ges även i den fortsatta utvecklingen en mer urban karaktär med service och handel
som stärker torgets funktion. Området mellan Holma
torg och Pildammsvägen är här en särskilt viktig gestaltningsuppgift där upplevelsen av mittpunkt och torg
ska ha en tydlig koppling till platsen där man stiger av
och väntar på bussen. Det norra stråket i Holma ges en
grönare och lekfullare karaktär som stärker skola och förskola och ger en tydlig koppling till parken och aktivitetslekplatsen.
Norrbäcksgatan kan utan större problem öppnas upp
mot Lorensborgsgatan, det finns redan både ljusreglering och en gata i förlängningen in mot västra Kroksbäck. Norrbäcksgatan bedöms, på grund av fler direkta
kopplingar utåt, ha bäst förutsättningar att rymma sådan
service som även vänder sig till övriga malmöbor. En
kvartersnära återvinningscentral (se sid 97), som efterhand kan kompletteras med andra funktioner som café
eller verkstad, är ett exempel på en sådan funktion.

Även Sörbäcksgatan är fullt möjlig att förlänga till Lorensborgsgatan.
Det krävs inte stora åtgärder för att koppla Kroksbäck bättre till övriga staden. Bara något större flöden av människor påverkar tryggheten och den sociala
kontrollen på en gata.

LÄS MER PÅ SID 29,
46, 48 OCH 64

STRATEGIER
•

Stråken ska ges tydliga och inbördes olika karaktärer som underlättar orienteringen i området
och bidrar till de olika områdenas identitet.

•

De enskilda stråken ska ges en sammanhållande karaktär, en röd tråd, längs hela sin
sträckning som stärker deras ledande funktion och kopplar samman befintlig bebyggelse
med ny.

•

Samla liv istället för att sprida ut det. Längs stråken samlas områdets viktiga lokala funktioner,
som service, skolor, kultur, föreningslokaler, mötesplatser, bokaler och verksamheter.

•

Funktioner som ökar gemenskap och delaktighet mellan människor ska prioriteras, liksom
funktioner som kan bidra med dragningskraft från intilliggande områden.

•

Bottenvåningarnas utformning ska bidra till uppsikt och social kontroll och ha entréer och
fönster mot stråken.

•

Små platsbildningar med grönska och sittmöjligheter blandas med bebyggelsen. Tydlig
kantzonsmöblering och mycket grönska signalerar låg fart och bjuder in till alla.

•

Befintliga och tillkommande gator kopplas på mot Lorensborgsgatan och Pildammsvägen.
Täta kopplingar bryter barriärer mellan områden, ger bättre förutsättningar för verksamheter
och ökar tryggheten genom ett större folkliv.
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2.3 SÄRSKILT AVGÖRANDE
ÅTGÄRDER
Utmaningen för Holma och Kroksbäck är att den fysiska
utvecklingen ska vara ”en bärande kraft som leder den
sociala utvecklingen framåt” (sid 2). Med det menas att
företeelser som till exempel trygghet, skolresultat och
sysselsättningsgrad ska förbättras i takt med de fysiska
förändringarna. Åtgärder som stödjer detta är särskilt
viktiga och ska därför prioriteras.

För Holma och Kroksbäck betyder det:
• ..åtgärder som bryter barriärer mot omgivningen
och skapar större trygghet: Pildammsvägen och
Lorensborgsgatan blir stadshuvudgator istället för
infartsleder. Anslutande gator kopplas på.
• ..åtgärder som gynnar barns och ungas möjligheter
att få en likvärdig uppväxtmiljö: Förskolor och skolor som centrala funktioner och mötesplatser.
• ..åtgärder som gynnar näringsliv och entreprenöranda: Fler arbetsplatser i området.

VISIONSBILD PILDAMMSVÄGEN

Parkeringshus med
gröna fasader och aktiva
bottenvåningar

Aktiv bottenvåning i hörnen

Busshållplats/ mobilitetsnod
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Flexzon för parkering,
plantering etc

Signalera entrén
till området med
hörnbutik/ speciellt
utformad fasad

Beläggning av hög
kvalitet och upphöjd
cykelbana

Pildammsvag snit

Maximum width: 55 m

2,5m
2,5 m
cykelbana
2,0 gång +
0,5m förgårdsmark

3,0 m
exzon

7,8 m
spårväg

3,25 m
körbana

Varierande bredd

3,25 m
körbana

Total vägsektion 30,3 m

3,0 m
exzon

2,5 m
cykelbana

2,5m
2,0 gång +
0,5m förgårdsmark
Varierande bredd

PILDAMMSVÄGEN PRINCIPSEKTION
1

2

3

4m

PILDAMMSVÄGEN OCH
LORENSBORGSGATAN
1: 100

Version: 30 marts 2015

BLIR STADSHUVUDGATOR
Idag är Pildammsvägen och Lorensborgsgatan trafikleder som utgör kraftiga barriärer mellan Holma och
Kroksbäck och övriga staden. Gatorna medger varken
gång- eller cykeltrafik och har endast några få korsnings
punkter.
Både Pildammsvägen och Lorensborgsgatan utpekas i
översiktsplanen och i Trafik- och mobilitetsplanen (se
nedan), som framtida stadshuvudgator med spårväg. I
Malmö kan Regementsgatan och Fersens väg ses som
möjliga referensgator.
I Trafik- och mobilitetsplan – (antagen av kommunfullmäktige mars 2016) beskrivs stadshuvudgatan så här:
Stadshuvudgatan ska med sin utformning tydligt signalera ett dämpat trafiktempo, skapa möjligheter för stadsliv och rymma såväl trafik och rörelser som spontan och
planerad vistelse samt ett flertal andra funktioner.

Stadshuvudgatans uppgift är att samla rörelser, stadsliv
och funktioner och på så sätt motverka barriäreffekter
i staden. I detta perspektiv kommer människan utgöra
den viktigaste aktören och människan ska vara i fokus
vid utformningen och användandet av våra stadshuvudgator.
Plats för alla människor
I stadshuvudgatan ska det finnas plats för alla att röra
sig - oberoende av kön, ålder, fysisk förmåga eller socio
ekonomiska förutsättningar. De yteffektiva färdmedlen
gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras i stadshuvudgatan vilket möjliggör att det finns flera sätt att förflytta
sig på. Detta skapar större tillgänglighet, större trygghet
och en mer demokratisk stadsmiljö.
Lugnt tempo
Stadshuvudgatan signalerar tydligt till trafikanter att röra
sig i lugnt tempo. Korta avsmalningar, sidoförskjutningar och olika beläggningar är principer som skapar variation och bidrar till ett lugnt tempo.
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MÖJLIG PRINCIPSEKTION FÖR LORENSBORGSGATAN
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KARAKTÄR PILDAMMSVÄGEN OCH LORENSBORGSGATAN

Stadshuvudgata: Fersens
väg, exempel på befintlig
stadshuvudgata som samlar många
intressen i Malmö
Bild: TROMP:en

Öppna, aktiva fasader:
Kommersiella bottenvåningar på
så många ställen som möjligt. Men
balans är viktigt - tomma lokaler är
inte bra för gatans identitet och liv.
Bild: Gehl architects

Cyklister prioriteras: Vid anslutande lokalgator görs cykel
banan genomgående och
hastighetsdämpad för att upp
märksamma bilister på oskyddade
cyklister och öka trafiksäkerheten.

Fotgängare & frodighet:
Gångbana med fina detaljer och
grönska. Gatorna kommer inte
alltid att ha mycket folkliv att titta
på, så var noggrann med berikande
detaljer.

Bild: TROMP:en

Bild: Gehl architects

Bild: Gehl architects

Ledningsstråk skapar
gatuplatser: Ledningsstråket
längs Pildammsvägen
skapar utbuktningar i gatan.
För att inte upplevas som
överblivna platser bör dessa
få en särskild bearbetning,
med t.ex. planteringar. Om
möjlighet finns ges de också ett
användningsområde, som t.ex.
knutpunkt för kollektivtrafik.

Överlappande funktioner: Berika
hållplatser för kollektivtrafik genom
att addera andra funktioner och
aktiviteter.

Balkong eller burspråk:
Med burspråk och balkonger
skapas rörelse i fasaderna längs
stadshuvudgatorna och bättre
uppmärksamhet på gatan.
Burspråk och balkonger är klassiska
arkitektoniskt inslag på viktiga
stadsgator.

Bild: http://www.streetlife.nl/en/product-selector/
product/podium-isles
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Överlappande funktioner skapar
också trygghet och kan på så sätt
göra kollektivtrafik mer attraktiv.
Bild: Gehl architects

”Dominerande” cykelparkering:
Som en strategisk åtgärd blandas
cykelparkeringar med grönska.
På så sätt får de utrymme i
gaturummet och cyklisters närvaro i
stadsbilden tydliggörs.

Bild: https://www.flickr.com/photos/
donkenneth/7271872136/

Tätt mellan korsningspunkter
Korta kvarter och anslutande gator skapar variation
längs en stadshuvudgata. Denna variation öppnar upp
stadshuvudgatan och tillför ljus och rörelser. Avbrotten
som naturligt skapas i korsningspunkterna har en dämpande inverkan på trafiktempot.
Definierat gaturum – vikten av närzon, lokala
anspråk och fasader
En stadshuvudgatas kanter har stor betydelse för upplevelsen av gaturummet. Upplevelserika och varierande
fasader med blandat innehåll och entréer som vänder
sig ut mot gatan förstärker bilden av en stadshuvudgata.
Kontor, bostäder och publika verksamheter i bottenvåningen aktiverar gaturummet och skapar trygghet under
en stor del av dygnet. Gaturummet levandegörs
ytterligare genom butiks‐ och caféetableringar med uteserveringar under träden längs gatan.
Grönska, träd och planteringar
Träden har stor betydelse för upplevelsen av gatan då de
ramar in gatan och bildar rum. Grönska skänker skugga
och svalka under varma sommardagar, skapar omväxling
både genom att kontrastera till bebyggelse och beläggning och synliggör årstidernas växlingar. Trädkronorna
dämpar blåst, höjer luftfuktigheten, minskar luftföroreningar och tar hand om dagvatten.

DIREKTA GATUKOPPLINGAR TILL OMGIVANDE
OMRÅDEN
Lika viktigt som att Pildammsvägen och Lorensborgsgatan byggs om till stadshuvudgator är att det finns tydliga
och lockande kopplingar in i områdena på ömse sidor.
Det är först när man lätt och gärna rör sig mellan och
genom områdena som gatornas barriäreffekt verkligen
har åtgärdats.
Både nya och befintliga gator, som Norrbäcksgatan och
Sörbäcksgatan i Kroksbäck och Hyacintgatan och Snödroppsgatan i Holma, kan kopplas direkt till Lorensborgsgatan och Pildammsvägen. Med nya kopplingar skapas sammanhängande stråk från omgivande områden,
genom Holma och Kroksbäck, till parken och vidare,
vilket bidrar till att öka upplevelsen av Kroksbäck och
Holma som en integrerad del av staden.
Nya kopplingar ger också förutsättningar för att längs
anslutande gator på marknadsmässiga villkor föra in service och bostadstyper som saknas i området. Med gator
som inte längre är återvändsgränder och som kantas av
entréer och fönster i markplan istället för en våning upp,
som i Kroksbäck, ökar möjligheterna för näringslivet
att etablera sig. Det bidrar till att fler människor rör sig
längs gatorna under fler av dygnets timmar, vilket i sin
tur ökar tryggheten.

STRATEGIER
•

Bygg om Pildammsvägen i tidig etapp och koppla samtidigt på
Snödroppsgatan och Hyacintgatan.

•

Koppla Norrbäcksgatan och Sörbäcksgatan till Lorensborgsgatan i tidig etapp.

•

Aktiva/kommersiella bottenvåningar på båda sidor av gatorna. Extra viktigt vid
entréer till områdena, korsningspunkter och hållplatslägen.

•

Tydliggör fotgängare och cyklister i gatubilden så att biltrafikanter sänker
hastigheten.

•

Gatorna kantas av träd, grönska, cykelparkering, ny gatubelysning och
korttidsparkering för bilar.

•

Ljusreglerade korsningar med övergångsställen vid Snödroppsgatan,
Hyacintgatan och Norrbäcksgatan.

•

Sänkt hastighet till 40 km/h på Lorensborgsgatan och Pildammsvägen.
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FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
SOM CENTRALA FUNKTIONER
OCH MÖTESPLATSER
FÖRSKOLOR
Målsättningen är att Holma och Kroksbäcks behov av
förskolor ska täckas inom området. De förskolor som
idag ryms i lägenheter och paviljonger ska ersättas med
permanenta och välfungerande lokaler med tillräcklig
yta för utevistelse. Förskolornas gårdar ska fungera som
ett tillskott till områdena efter verksamhetstid, genom
att de då kan användas av lekande barn i området.
Idag saknas det förskoleplatser generellt i hela planprogramsområdet. Detta får konsekvensen att många av
barnen som bor i området måste gå i förskola på andra
platser och att barnen därmed delvis blir osynliggjorda i
området på vardagar/dagtid. I och med förskolans stora
potential som arena för integration (Malmökommissionens rapport) är detta särskilt problematiskt. En bra start
och en bra upplevelse av förskola och skola leder också
ofta till att man stannar kvar i det område där man har
vuxit upp, eller att man återvänder när man själv skaffar
familj.
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GRUNDSKOLOR
Ett av planprogrammets övergripande mål är att minska
boendesegregationen i Holma och Kroksbäck. Gemensamt för segregerade bostadsområden är att det finns få
möjligheter att möta andra grupper och andra livsstilar.
Ensidiga uppväxtmiljöer, där skolan kan vara den enda
plats där svenska språket används, påverkar inte bara
barns språkutveckling negativt, utan gör generellt inlärning svårare.
Skolorna behandlas i planprogrammet med särskilt hög
prioritet. Att se skolorna som viktiga centrala funktioner och ge grundskolorna möjlighet att utvecklas inom
planprogrammet kan bidra till att man väljer att bosätta
sig i Holma och Kroksbäck samt öka andelen elever som
söker sig till skolorna från andra upptagningsområden i
Malmö. Fortfarande väljer en relativt stor andel av eleverna inom Kroksbäcksskolans upptagningsområde andra
skolor, spridda över staden. Högre skolresultat är en av
anledningarna till att skolor väljs. Statistik visar att lite
mer än hälften av högstadieeleverna på Kroksbäcksskolan når betygen för gymnasiebehörighet. Detta är dock
lägre än snittet för hela Malmö där tre fjärdedelar når
gymnasiebehörighet.

SKOLA I TONBRIDGE, KENT AV
ARK HAWKINS/BROWN

Skolorna har också, liksom förskolorna, en stor och viktig roll att fylla i arbetet för att motverka den ojämlikt
fördelade hälsan i Malmö. Hälsa är tätt kopplat till utbildningsnivå. Har man klarat skolan ökar chanserna att
komma in på arbetsmarknaden, vilket i sin tur också har
en positiv påverkan på hälsan.
Inom planprogramsområdet finns idag två skolor, Holmaskolan (F-6) samt Kroksbäcksskolan (F-9). Utredningar som serviceförvaltningen tagit fram visar att
bägge skolbyggnaderna har en återstående livslängd på
ca 20-25 år. Att skolorna måste byggas om och på sikt
ersättas med nya är en förutsättning för att realisera visionen och slutbilden för planprogrammet. Dels skapar
den föreslagna förtätningen med fler bostäder ett större
behov och elevunderlag, dels kommer dagens skolor att
vara i ett sådant skick när områdena är fullt utbyggda att
de kommer att behöva ersättas med nya. Samhällsnyttan,
höjningen av områdenas attraktivitet och incitamenten
för nyexploatering är viktiga argument för tidiga och
kraftfulla satsningar på både Holma- och Kroksbäcksskolan.

Skolan ska vara en naturlig mötesplats för både barn,
ungdomar och vuxna även utanför ordinarie skoltid. Då
skapas en möjlighet för valbara och sociala aktiviteter utöver de övriga skolaktiviteterna. Att skolan är öppen och
en angelägenhet för många kan också skapa en viktig
stödstruktur för skolverksamheten. Skolområdena står
idag tomma på kvällar, helger och lov, vilket gör att det
finns goda möjligheter till att arbeta för att fler funktioner och verksamheter ska kunna samutnyttja skollokaler
och skolgårdar. I trygghetsundersökningen (se sid 120)
pekas områdena runt skolorna ut som särskilt otrygga,
vilket ett ökat utnyttjande av lokalerna över dygnet sannolikt skulle förändra.
Ett lyckat exempel är Allaktivitetshuset på Lindängeskolan. Där erbjuds gratis aktiviteter efter skoltid som
baseras på önskemål både från elever och boende i området. Satsningen har lett till ett ökat engagemang bland
föräldrarna för området och skolan. Lindängeskolan har
på senare år pckså haft en av de bästa betygsutvecklingarna i Malmö.
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I en utredning kopplad till Levande Malmö (utförd av
PWC 2015) kring samutnyttjande konstateras det att
alla inom staden är positiva till samutnyttjande, men att
samutnyttjande trots detta sällan sker eftersom ingen
riktigt äger frågan.
Utredningen pekar ut ett antal alternativ till hur samordningen kan organiseras genom att en aktör håller samman olika samutnyttjande funktioner, lokaluthyrning
etc. Det skulle t.ex. kunna vara Stadsfastigheter eller ett
eget bolag, som tar på sig den samordnande rollen.

Under hösten 2015 gav Levande Malmö ett följduppdrag till PWC där ett fördjupat koncept till organisations- och genomförandemodell togs fram för aktivering
och samutnyttjandefunktioner på Holmaskolan.

LÄS MER PÅ SID 46
OCH 70

STRATEGIER
•

Fortsatt utveckling av goda samverkansprocesser för samutnyttjande av skol- och
förskolelokaler.

•

Samutnyttjande av lokaler på kvällar och helger bör påbörjas direkt. De nya funktionerna
på skolor och förskolor kan med fördel komplettera varandra. Mindre ombyggnader för
avskiljande av lokaler eller nya öppningar utåt kan komma att krävas.

•

Skolornas attraktivitet bedöms vara en av de avgörande faktorerna för projektets
framgång. Nya byggnader garanterar inte en attraktiv skola, men om andra åtgärder inte
visar sig vara tillräckliga ska detta övervägas.

•

Nya skolor kan uppföras i tidigt skede, oavsett övrig etappindelning, och på så sätt skapa
värden som kan gå före och driva stadsutvecklingen.

•

Vid om- eller nybyggnad av Holma- och Kroksbäcksskolan bör flexibilitet för fler funktioner
byggas in.

•

Möjlighet ska skapas för Allaktivitetshus på både Holma-och Kroksbäcksskolan.

•

Möjlighet ska skapas för etablering av Folkets Hus/Holma Infocenters nya lokaler på eller
intill Holmaskolan.

•

Skolgårdarna och det offentliga rummet ska samspela för att ge liv och trygghet till
områdena även efter skoltid.

•

Förskolornas och skolornas entréplatser ska placeras på så sätt att de bidrar till liv och
rörelse vid områdenas viktigaste stråk.

•

Nya förskolor som blir mindre än 8 avdelningar placeras nära varandra så att de kan
samordna sina verksamheter och samutnyttja varandras lokaler och gårdar.
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FLER ARBETSPLATSER
Fler arbetsplatser är ett starkt önskemål bland de boende. Arbetsplatser kan innebära allt från större kontorsetableringar till att stödja sysselsättningsgraden och entreprenörsandan genom att utveckla små lokala butiker.
Det finns, enligt den socioekonomiska konsekvensbedömningen (sid 78), goda skäl att se till möjligheter att
etablera arbetsplatser med inriktning mot innovativa och
nyskapande verksamheter. Det finns goda exempel på
företagsamhet i denna typ av storskaliga bostadsområden. Innovativa företag har dock ofta låga hyror som en
viktig förutsättning för sin verksamhet, åtminstone i etableringsfasen av företaget, vilket det måste tas hänsyn till
i planeringen. För att gynna verksamheter bör också en
sammanhållen förtätning av dessa ske, dvs. att undvika
att sprida lokaler.
Arbetsplatser gynnar barn och unga som får en breddad
förståelse för vuxenvärldens möjligheter med förebilder
och möjliga kontakter till praktik och arbete. Därutöver
bidrar arbetsplatser med bland annat stöd för serveringar som kan fungera som lunchställe på dagtid och lokal
mötesplats på kvällarna. På köpet får man en tryggare
och mer upplevelserik stadsdel.

Förtätningen i sig kommer att medföra ett större kund
underlag och därmed bättre förutsättningar för lokal
handel och andra verksamheter. De nya stadshuvudgatorna, med lokaler i bottenvåningarna och gång- och
cykelvägar, kommer även att förbättra förutsättningarna
för de verksamheter som vänder sig till hela Malmö.

LÄS MER PÅ SID 78
OCH 117

STRATEGIER
•

I nya detaljplaner ges möjlighet till verksamhetslokaler i bottenvåningar eller hela
byggnader.

•

Större arbetsplatser ska kunna etableras längs Lorensborgsgatan och Pildammsvägen.

•

Sociala klausuler ska användas. Hur de ska utformas bestäms i samråd med områdets
byggherrar, så att olika idéer och möjligheter kan tas tillvara. Se exempel på sid 73.

•

Planera, åtminstone delvis, för verksamhetslokaler med låga hyror och stor flexibilitet.

•

Etablering av nya arbetsplatser får hög prioritet i stadens markanvisningar inom Holma
och Kroksbäck.
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3. FÖRSLAG
3.1 FÖRSLAGETS
HUVUDPRINCIPER

BOR
GSG
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N

Detta avsnitt förklarar planprogramförslaget översiktligt avseende funktioner, bebyggelse, grönska och trafik.
Vill du läsa om vad det skulle kunna innebära mer konkret kan du sedan gå vidare till kap 3.2 Holma och 3.3
Kroksbäck, där mer detaljerade planförslag presenteras.
LOR
EN S

FUNKTIONER

Bebyggelse enligt förslaget beräknas kunna rymma ca
1600 nya bostäder i Holma (varav ca 1200 i området
kring Pildammsvägen) och ca 600 nya bostäder i Kroksbäck (inklusive möjlig bebyggelse längs Lorensborgsgatan). Därtill kommer förskolor och grundskolor, lokaler
för service, kultur, fritid, föreningar, kontor, butiker, parkeringshus mm.
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Ny förskola. A = antal avdelningar (20 barn/avdelning)
Befintliga grundskolor behöver delvis byggas om och
på sikt rivas. Kartan visar plats för nya grundskolor vid
ett fullt utbyggt Holma och Kroksbäck.
Holmaskolan planeras för en tre-parallellig F-6-skola
(ca 525 elever). Skolan har idag 287 elever F-6.
Kroksbäcksskolan har idag överkapacitet och kan
rymma även nya elever vid ett fullt utbyggt Kroksbäck.
Skolan har idag 422 elever F-9.

LÄS MER PÅ SID 88
OCH 114

KRO
SÖR

Större delen av den planerade bebyggelsen består av bostäder. De nya bostäderna ska komplettera de befintliga och både erbjuda nya möjligheter för dem som bor
i områdena och locka fler att flytta dit. Målet är att det
samlade bostadsutbudet ska kunna tillfredsställa många
olika önskemål och därmed stödja en större blandning i
området. Lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer och bostadsformer ska därför blandas.
Övriga funktioner presenteras översiktligt på kartan här
intill. Längs de rosa och blå linjerna samlas gemensamma funktioner, som service och verksamheter, blandat
med bostäder. Nya grundskolor kan placeras på samma
platser som idag och förskolor sprids, som idag, inom
området. I Kroksbäck är förskolorna fristående, de flesta
har sin angöring i gatunivå och utevistelse på befintliga
gårdsbjälklag en våning upp, över parkeringsgaragen. De
förskolor som är mindre än 8 avdelningar placeras nära
varandra så att de kan samordna sina verksamheter och
samutyttja varandras lokaler och gårdar. I Holma förslås
tre fristående förskolor i befintligt område och i park (i
nordöstra delen) samt en integrerad förskola inom nybyggnadsområdet i sydost. Även här finns möjlighet till
samordning mellan de nära liggande förskolorna.

9

Torg

GAT
AN

MO

BÄ
CK
SG

AT
AN

ÄR
TH

OL

MS
VÄ
GE

N

6

NOR

RBÄ
CKS

5
LIEV
ÅNG
SVÄ
GEN

KRO

KSB
ÄCK
S

PAR
K

9

HYA
CIN
TGA
TAN

6

MA

STIG
E

N

EN

HOL

HOL
SNÖ

DRO

PPS
G

ATA
N

MSV
ÄGE
N
PILD
AM

MA
VÅN
G

6

SVÄ
GEN

MA
HOL

BÄC
K

GAT
AN

HYL

3

4

Norrbäcksgatan, Sörbäcksgatan, Hyacintgatan och
Snödroppsgatan kopplas till Lorensborgsgatan och
Pildammsvägen och skapar sammanhängande stråk från
omgivande områden, genom Holma och Kroksbäck och till
parken. Stråken blir också samlande platser i områdena. Till
exempel finns Miljöförvaltningens projekt ”Jämställd plats”
vid Sörbäcksgatan (se sid 116)
Här och vid anslutande torg samlas områdets lokala
funktioner som skolor, förskolor, föreningslokaler,
mindre butiker/verksamheter/kultur tillsammans med
bostäder.
Lokaler, skolor och förskolor samutnyttjas flitigt så att
de används både på dagar och kvällar och på så sätt gör
området tryggare. Många entréer och fönster som lyser mot
gatan bidrar till ökad trygghet.
Vid Norrbäcksgatan kan en kvartersnära återvinningscentral
placeras. Denna kan efterhand kompletteras med andra
funktioner. Vid Holma torg samlas många av de verksamheter
som tidigare har varit spridda i området.

Pildammsvägen och Lorensborgsgatan blir
stadshuvudgator med nya byggnader längs gatan,
gång- och cykelväg, gatuträd och övergångsställen
i gatunivå.
Här samlas funktioner som vänder sig lite
mer till övriga Malmö som kontor och butiker,
tillsammans med bostäder.
Parkeringshus och mobilitetsnoder (med lånecyklar,
laddningsplats, bilpool mm) placeras nära infarterna
till områdena.
Föreslagen bebyggelse
Befintlig bebyggelse
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BYGGNADER, STRÅK OCH PLATSER
Stadsrummens väggar och golv (byggnader, stråk och
platser) ska med sin gestaltning och sitt innehåll samspela med och förstärka de olika karaktärsområdena. För
att skapa ett välfungerande stråk krävs till exempel inte
bara åtgärder i själva markbeläggningen och möbleringen, utan även att byggnaderna stöttar stråkets funktion
genom aktiva bottenvåningar och en gestaltning som
tydliggör att detta är ett viktigt stråk.

Våningsantal
Befintlig bebyggelse
3-4 våningar
5-8 våningar
Ny bebyggelse
1-3 våningar
2-4 våningar

GESTALTNINGSPRINCIPER
Holma och Kroksbäck är typiska miljonprogramsområden med rätvinklig struktur, enhetlig gestaltning och
enkla material och detaljer. Områdenas arkitektoniska
kvaliteter, där enhetligheten och grönskan ger områdena harmoni och karaktär, ska i samband med förtätningen kompletteras med andra, nya kvaliteter. Det kan
röra sig om att föra in en mindre skala i offentliga rum
och byggnader eller mer variation och större omsorg vid
val av material och detaljer. Det rationella och enkla ska
kompletteras med mer variation och sinnlighet så att området kan uppnå en blandning som kan attrahera många.
I planprogrammet beskrivs den nya bebyggelsens gestaltning i stora drag, genom principer för höjder och bottenvåningars öppenhet och funktion eller utpekanden av
särskilt viktiga punkter eller stråk. Gestaltningen kommer
att beskrivas mer utförligt i ett senare skede i de gestaltningsprogram som ska tas fram i samband med områdenas detaljplaner. Riktlinjer för bevarande av befintlig
miljö beskrivs utförligare i detta program på sid 98.
Våningsantal
På plankartan uppe till höger redovisas en sammanställning av huvudprinciperna för antal våningar.
Sammanhållande karaktär
På plankartan här intill illustreras några stråk och områden som är särskilt viktiga att hålla samman gestaltningsmässigt. Det betyder inte att allt ska se likadant ut,
men det ska finnas en helhetstanke och en röd tråd vid
utformning av byggnader, mark och grönska.
Aktiva bottenvåningar och arkitektoniskt särskilt
viktiga platser
Detta redovisas separat i förslagen för Holma och Kroksbäck i kap 3.2 och kap 3.3.
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3-5 våningar
4-6 våningar
Enstaka högre byggnader kan tillkomma. Lämplig placering föreslås i
detaljplaneskedet utifrån hänsyn till
stadsbild, funktion, sol- och vindförhållanden mm.

Sammanhållande karaktär
Stråk
Bebyggelseområden

Låg bebyggelse
mot parken
och befintliga
3-våningshus

Lägre byggnader i
väst, mot befintliga
8-våningshus, högre
mot Pildammsvägen

Blandad skala
mot parken
Eventuell
bebyggelse i form
av radhus mot
västra Kroksbäcks
villabebyggelse
och flerbostadshus
mot befintlig
bebyggelse
öster om
Lorensborgsgstan

Lägre på
Pildammsvägens
östra sida med
hänsyn till
Kulladals skala
och tillgång till
kvällssol
Radhus mot Kulladals
villabebyggelse samt
som inslag i den högre
bebyggelsen väster om
Pildammsvägen
Ca 3 våningar
över Citytunneln

.

Tydliga stråk av sinsemellan
olika karaktär (urbant,
lekfullt, grönskande).

Gestaltningsmässigt
helhetsgrepp kopplar
gammalt till nytt och Holma
till Kulladal. Variation och
orienterbarhet skapas längs
Pildammsvägen och inom
området.

Gestaltningsmässigt
helhetsgrepp
kopplar gammalt
till nytt och östra
Kroksbäck till västra
Kroksbäck. Variation
och orienterbarhet
skapas längs
Lorensborgsgatan och
inom området.
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GRÖNSTRUKTUR
GESTALTNINGSPRINCIPER
Planområdets grönstruktur indelas i fyra olika karaktärstyper. Karaktärstyperna fungerar som inspiration
vid utvecklingen av området och säkerställer en varierad
grönska och vegetation.

Cykelboulevarden
Gång- och cykelstråk mellan Malmö centrum och
Hyllie centrumområde. Tydlig och stark utformning,
exempelvis med sammanhängande markmaterial och
trädrader.

Ängslandskapet
Kullarna ska även i fortsättningen stå som solitärer i öppen ängsmark. Genom att inte klippa ner gräset efter
blomning i stora delar av området stärks variationsrikedomen bland växterna. Naturliga habitat skapas i vägrenar
och längs gång- och cykelstråk som spontan etablering.
Skogslandskapet
För skogslandskapet ligger fokus på trädplanteringar av
varierande arter, både barrträd och lövträd. Kroksbäcksparken kan med sin natur betjäna skolor och kursverksamhet med undervisningsmiljöer, där naturstudierna
kan bli en plattform för umgänge och där samutnyttjandet mellan olika grupper skapar en större social trygghet.

Fotbollsplanerna föreslås sänkas cirka tre meter, så att de
även kan nyttjas som tillfällig översvämningsyta vid
skyfallsregn. Idrottsområdet kan i samband med detta,
såväl visuellt som fysiskt, kopplas på ett bättre sätt till
omgivande park- och gaturum. Slänterna utformas
med sittplatser och läktare och planerna kan
användas av alla som vill för spontanverksamhet
när det inte pågår fotbollsträning eller match.

Stråket - cykelboulevarden
Pildammsstråkets förlängning går genom Kroksbäcksparken och vidare ut i ekostråket som löper ner till havet
vid Bunkeflo strandängar. Cykelboulevarden fungerar
som en länk i detta viktiga grönstråk. Grönskan får här
en tydlig arkitektoniskt striktare form som stärker grönstråkets och cykelboulevardens nordsydliga riktning.

Trädgårdsstad

Trädgårdsstaden
Bostadsgårdarna i Kroksbäck har stor potential att förbättras med en mer omsorgsfull och varierad utformning av grönska och uteplatser. Bjälklag under gårdarna
i mellersta och södra Kroksbäck begränsar möjligheten
till frodighet och stora träd. Gårdarna lämpar sig där
mer för odling och andra rumsskapande strukturer som
häckar, murar och pergolor. Nya markbeläggningar liksom stämningsbelysning och perennrabatter skapar en
karaktär av trädgårdsstad och en utemiljö som de boende gärna vill vistas i.

LÄR

EKOSTRÅK

I Holma finns en önskan om att fortsätta självförvaltningen, som så framgångsrikt har gett vackra gårdar,
och att gårdarna fortsätter förnyas. Bland annat behöver
trädbeståndet föryngras och odlingsmöjligheterna på bostadsgårdarna kan utvecklas.

Ängslandskapet

Alla tillkommande verksamheter och aktiviteter i parken ska ha anknytning till parkens naturlika miljöer och
locka till besök även från omkringliggande områden.

Viktiga entréer till Kroksbäcksparken
att förstärka
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Trädgårdsstaden
Skogslandskapet
Stråket - Cykelboulevarden

Ny entré
PILDAMMSSTRÅKET

I parken utvecklas ett nytt entréområde i nordost med
inspiration trädgårdsstaden. Genom nya siktlinjer
ökar förståelsen för parkens existens, storlek och
sammansättning.

Parkpromenaden
Parkens kantzon i öster. Mer informell
utformning med trädäck och sittplatser
mot kvällssolen. Utsikt mot ängar och
Kroksbäckskullarna.

ENTRÉ

Trädgårdsstaden
FOTBOLL
ENTRÉ

Trädgårdsstaden
HUNDRASTPLATS
ENTRÉ

PUCKELBOLLPLAN

StråketCykelboulevarden

den

Skogslandsskapet
MÖTESPLATS

ENTRÉ

Trädgårdsstaden

ENTRÉ

TEMA
LEKPLATS

GRILLPLATS
ARRANGEMANGS- SITTPLATSER
PLATSEN
ENTRÉ

Ängslandskapet
ENTRÉ

RKSKOGEN

Trädgårdsstaden

BADHUSPARKEN
YIN & YANG

ODLINGSLOTTER
ENTRÉ
ENTRÉ
ODLINGSLOTTER

Skogslandskapet med rikliga
trädplanteringar föreslås
fortsätta genom Holma och ut
mot Pildammsvägen.

Hyllierankan
Nyanlagt odlingslottsområde.
Fler nya odlingslotter anläggs på
bostadsgårdar och gemensamma
platser.

En östvästlig sammanhållen
gestaltning signalerar parken
redan vid Pildammvägen
och kopplar samman
Kroksbäcksparken, Holma och
Kulladal.
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TRAFIK
Som bilaga till planprogrammet hör Hållbart resande
i Holma och Kroksbäck. I strategin presenteras förutsättningar och möjligheter för ett hållbart resande tillsammans med förslag på konkreta åtgärder. I planprogrammets kap 6.4 Trafik och parkering presenteras ett
fördjupat resonemang kring den målbild och de strategier som utarbetats för trafiken i Holma och Kroksbäck.
GÅNG- OCH CYKELSTRÅK
I översiktsplanen för Malmö beskrivs den önskade och
eftersträvade trafikutvecklingen i Malmö. En fortsatt befolkningstillväxt ökar trycket på Malmös trafikytor samtidigt som markanvändningen i den nära, täta och gröna
staden ska vara effektiv. Trafikytor måste användas och
utformas så att de kan transportera så många som möjligt
på ett ytsnålt och resurseffektivt sätt. För att uppnå detta
krävs framför allt en fysisk struktur som stödjer och prioriterar gång- och cykeltrafik.
I enlighet med översiktsplanen föreslås nya huvud
cykelstråk utmed samtliga omgivande huvudgator: Pildammsvägen, Ärtholmsvägen och Lorensborgsgatan.
Cykelstråken byggs ut i samband med att dessa gator
byggs om till stadshuvudgator. Förslaget omfattar även
nya cykelkopplingar in i västra Kroksbäck och Kulladal. Den planskilda gång- och cykeltunneln under Pildammsvägen i Mellanbäcksgångens förlängning läggs
igen och ersätts med en hastighetssäkrad passage i plan.
Detsamma gäller planskildheten under Ärtholmsvägen
vid Holmastigens slut. Korsningspunkter i plan möjliggör ny bebyggelse samtidigt som en tätatare stadsstruktur kan skapas. Gång- och cykeltunneln strax norr om
Hyllie trafikplats kommer att finnas kvar.
Ett nytt cykelstråk, Cykelboulevarden, planeras mellan
Malmö centrum och Hyllie centrumområde. Cykelboulevarden sträcker sig genom Pildammsparken och vidare
genom Kroksbäcksparken längs med den nya bebyggelsen i Kroksbäcksparkens västra kant. Cykelboulevarden
ska vara en snabb och spännande cykelväg genom området som bidrar till att fler får chansen att uppleva Kroksbäck och Holma inifrån. Flödet av människor bidrar
också till att området upplevs som tryggare.
Fyra stråk har pekats ut särskilt som fotgängarstråk: Parkpromenaden, Urbana länken, Barncampus samt Hyllievångsvägen. Här ska framkomlighet och tryggghet för
fotgängare prioriteras.
Förslaget innebär också att den nuvarande Holmastigens
karaktär och funktion för gående och cyklister ska förstärkas.
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KOLLEKTIVTRAFIK

MOTORTRAFIKLED

ALTERNATIV SPÅRVÄGSDRAGNING

HUVUDGATA
LOKALGATA/
GÅNGFARTSOMRÅDE

FÖRESLAGEN HÅLLPLATS

GÅGATA

P
FRILIGGANDE CYKELVÄG
SEPARERAD CYKELBANA LÄNGS GATA
CYKEL I GATA
PRIORITERAT FOTGÄNGARSTRÅK

Kopplingar i markplan
skapar fler rörelser genom området och vidare
mot parken.

Separerad cykelbana
och breda gångytor längs Hyllievångsvägen.

Cykelboulevard
En ny och spännande cykelväg genom området som bidrar till att fler får chansen att
uppleva Kroksbäck och Holma inifrån.

PARKERING

Planskild korsning tas bort
och ersätts med korsningar i markplan.

Huvudcykelstråk
längs huvudgatorna.

Kopplingar i markplan
skapar fler rörelser genom området och vidare mot parken

Holmastigens
karaktär och funktion förstärks.

Prioriterade fotgängarstråk
-- Hyllievångsvägen
-- Parkpromenaden
-- Urbana länken
-- Barncampusstråket
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MOTORTRAFIKLED

KOLLEKTIVTRAFIK

HUVUDGATA

BIL- OCH KOLLEKTIVTRAFIK SAMT PARKERING
Enligt översiktsplanen är målet att stadens olika delar ska
läkas samman och barriärer brytas, såväl fysiska som mentala. Målet om socialt hållbara trafikmiljöer ska nås genom att det skapas öppna, välkomnande och trygga stråk
och platser för människor att röra sig utmed och vistas i.

MÖJLIG HÅLLPLATS

LOKALGATA/
GÅNGFARTSOMRÅDE
GÅGATA

P

PARKERING

FRILIGGANDE CYKELVÄG
SEPARERAD CYKELBANA LÄNGS GATA
CYKEL I GATA

Pildammsvägen och Lorensborgsgatan omvandlas
till stadshuvudgator, enligt översiktsplanen. Förslaget
innebär vidare att Sörbäcksgatan och Norrbäcksgatan i
Kroksbäck öppnas upp mot Lorensborgsgatan. I Holma öppnas Hyacintgatan och Snödroppsgatan upp mot
Pildammsvägen och förlängs in i Kulladal. Även tillkommande gator vid den nya bebyggelsen kommer att ansluta till Pildammsvägen för medlöpande trafik, vilket innebär att endast högersväng är möjlig. Genom att öppna
upp gatorna synliggörs de utifrån och bjuder in fler till
Holma och Kroksbäck och parken innanför. En större
genomströmning av människor främjar tryggheten för
de boende och för andra som rör sig på gatan under fler
av dygnets timmar. Det ger också bättre förutsättningar
för verksamheter och service. Nya kopplingar kan även
länka Holma och Kroksbäck tydligare till omgivningen
och bidra till att minska upplevelsen av att området är
en isolerad enklav i staden.
Förslaget innebär en förtätning av den befintliga bebyggelsen, både längs stråken och mot parken. Nya bostadshus och skolbyggnader medför krav på att lösa tillgängligheten för funktionshindrade samt avfallshantering (se
även sid 89) och leveranser med lastbil. För att tillgodose
tillgängligheten föreslås nya gågator i Holma där behörig
biltrafik får grundläggande åtkomst. Gågatorna utformas
för mycket låga hastigheter där motorfordon färdas på
de oskyddade trafikslagens villkor.
Trafikplaneringen har haft och ska även förtsättningsvis
ha ett tydligt barnperspektiv. Stora delar av Holma och
Kroksbäck förblir bilfria och majoriteten av gatorna ges
en utformning med småskalig karaktär där gång och cykel prioriteras. Gaturummen ska utformas med brutna
gator och varieras med små sidoförskjutningar i bebyggelse, möblering eller plantering, för att skapa förutsättningar för vistelsekvaliteter och låga hastigheter.
Kollektivtrafiken ska ha en strukturerande och trygghetsskapande roll. Förslaget innebär att stadsbussen flyttas ut
från Hyllievångsvägen i Kroksbäck till Lorensborgsgatan
och från bussgatan i Holma till Pildammsvägen där den
får en naturlig sträckning längs de framtida stadshuvudgatorna. Bussen ges separata kollektivtrafikkörfält som i
framtiden ska nyttjas för spårväg.
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Parkering i Kroksbäck

PRIORITERAT FOTGÄNGARSTRÅK

-- Löses så långt som möjligt i befintliga p-garage,
som sektioneras och byggs om för att bli ljusa
och trygga. Resterande behov löses i nytt p-garage längs Hyllievångsvägen eller i p-hus mot Lorensborgsgatan. Se mer sidan 100.

Hyllievångsvägen
-- Lokalgata med ny sektion där biltrafikens ytor
minskar till fördel för fotgängare och cyklister.
-- Ny bebyggelse och torgytor bryter upp gatan i
mindre sektioner och ger den variation.

Lorensborgsgatan
-- Framtida stadshuvudgata enligt översiktplanen,
se sid 27.
-- Norrbäcksgatan och Sörbäcksgatan kopplas på
Lorensborgsgatan och bjuder in fler till Kroksbäck och parken innanför.
-- Kollektivtrafiken flyttas från Hyllievångsvägen till
Lorensborgsgatan.
-- Framtida mittförlagd spårväg (tills dess busskörfält).

Spårväg
-- I översiktsplanen föreslås en framtida spårvägsdragning i Hyllievångsvägen. Eftersom Hyllievångsvägen i planprogrammet föreslås bibehållas i
nedsänkt läge, och därför behöver kompletteras med ytor för översvämning vid skyfall, prövas i planprogrammet istället en spårvägsdragning i
Lorensborgsgatan.
-- I översiktsplanen föreslås spårvägen i Pildammsvägen svänga söderut,
över Annetorpsvägen, i Hyllievångsvägen. I planprogrammet föreslås
istället att spårvägen svänger söderut via Hyllie boulevard.

Ärtholmsvägen

Bussgata blir kvartersgata

-- Ny sektion med ny gång- och cykelbana och smalare körbana.

-- Bussen flyttas ut till Pildammsvägen.
-- Gatan byggs om till gångfartsgata och bryts
upp i mindre sektioner för att främja ett lugnt
trafiktempo utan genomfartstrafik.
-- Karaktären av gångfartsgata ska förstärkas
extra på den mittersta gatsträckan mellan
lokalgatorna.
-- Utformningen skapar goda kopplingar mellan nya och befintliga Holma.

P
Gågator
-- Tillgodoser den grundläggande tillgängligheten till den nya bebyggelsen.
-- Gatans utformning signalerar dess funktion
som gågata där motorfordon färdas på de
oskyddade trafikanternas villkor.

Pildammsvägen

P
ev

P

P

-- Ny stadshuvudgata, se sid 27.
-- Kopplingar som bjuder in fler till Holma och
parken innanför.
-- Kollektivtrafiken flyttas från bussgatan till
Pildammsvägen.
-- Framtida mittförlagd spårväg (tills dess busskörfält).

Parkering i Holma
Löses huvudsakligen i nya parkeringshus. Se
mer om parkering på sidan 56 och 100.
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HOLMA

3.2 HOLMA

Översiktsplanens inriktning på att växa inåt och att bygga Malmö tätare innebär en möjlighet att läka samman
stadens olika delar genom att fylla i med det som saknas.
Men vad är det som saknas i Holma? Och vad är viktigt
att bevara?

nätverket används på ett strategiskt sätt får stadslivet en
skjuts i rätt riktning, vilket kan bidra till att lyfta hela
området och göra det mer attraktivt. Stadsrumsnätverket är centralt i berättelsen om hur Holma kan bli ännu
bättre.

Invånarna i Holma och Kroksbäck har deltagit i flera enkäter och dialoger genom åren och i olika sammanhang.
Kort sammanfattat kan man säga att de boende uppskattar att det är barnvänligt och grönt, man önskar sig fler
mötesplatser och arbetsplatser, bra utbildning till barnen
och större trygghet. Det här planprogrammet ska ses
som ett försök till svar på de önskemålen.

Sammanfattning
• Bygg vidare på det stadsliv och den rörelse som
redan finns (ex. Kroksbäcksparken, Holmastråket)
• Samla liv istället för att sprida ut det
• Låt gaturummen knyta samman gammalt och nytt
• Skapa liv och kvalitet i det befintliga Holma
• Använd stadsrumsnätverket som en strategisk del i
områdets utveckling

ILLUSTRATIONSPLAN

NYA BYGGNADER

DEN URBANA LÄNKEN

Stadsrummen knyter staden samman
Planförslaget är utvecklat med utgångspunkt från ett
nätverk av mötesplatser och förbindelser. Stadsrummen
är således ramen; det är via offentliga rum och förbindelser som Holma, Hyllie, Kulladal och Kroksbäck med flera binds samman. I nuläget finns det en del utmaningar
att lösa för att skapa liv och aktivitet i området:
1. Det finns mycket utrymme i Holma och alltför få
människor som befolkar det. Holma är delvis frånkopplat resten av staden och det är främst lokalinvånarna som utgör folklivet.
2. Det finns få naturliga mötesplatser. De stora ytorna
och utspridda funktionerna gör det svårt att skapa
något stadsliv.
Genom att koncentrera stadslivet snarare än att sprida
ut det, uppnås känslan av ett mer levande stadsområde.
Föslaget strävar efter att bjuda in människor till Holma
– både för längre uppehåll men också för cyklister och
fotgängare på genomresa. Holma ska vara ett attraktivt
område att gå och cykla igenom för att ta sig till Kroksbäcksparken, Hyllie, Kulladal, Malmö centrum, Ärtholmen, nya Hylliebadet osv.

BEFINTLIGA BYGGNADER

URBAN SITTPLATS

BEFINTLIG INNERGÅRD

BARNCAMPUS

BEFINTLIG INNERGÅRD SOM
FÖRBÄTTRAS

SKOLGÅRD

NY INNERGÅRD

FÖRSKOLEGÅRD

PRIVAT TRÄDGÅRD

PARKPROMENAD

PRIVAT KANTZON

HOLMASTRÅKET

GÅRDSGATA & BOSTADSPLATS

GRÖNA RUM

Nytt och gammalt vävs samman
Med tanke på de stora nybyggnationer som kommer att
ske i utkanterna av Holma är det av största vikt att den
nya strukturen binds samman med den befintliga. Till
detta är stadsrummen mellan husen extra viktiga, då de
skapar de gemensamma mötesplatser där folk träffas,
vare sig de bor i de gamla eller nya husen. Det är mötesplatserna som väver ihop det gamla med det nya.
Stadsliv som hävstång
Nätverket av stadsrum har en annan tidshorisont än
byggnaderna. Stadsrum och förbindelser kan läggas ut
redan innan området är fullt utbyggt. Om stadsrums-
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ALLMÄN PLATS ViD
PILDAMMSVÄGEN

DEFINERAD KANT ViD INNERGÅRD
(PLANK , HÄCK, TEGELVÄGG, SKJUL ETC)
FRAMTIDA SPÅRVÄGSRESERVAT
VÄGKANT FRAM TILLS SPÅRVÄG BYGGS
UT (PÅSKLILJEGATAN)

BAKGRUND
2011 var Holma en av tävlingstomterna i den årligen
återkommande Europantävlingen. Två förslag av
arkitektkontoren JOUR och Green Grid valdes då ut
som särskilt intressanta.
2013 togs ett Värdeprogram fram av Malmö stad
tillsammans med MKB och Riksbyggen. Gehl Architects
anlitades som konsult vid framtagandet. Vid ungefär
samma tid bildade MKB Fastighets AB och Riksbyggen
en gemensam organisation för projektet kallad
Holmastan (www.holmastan.se).
2014 anlitade Holmastan Gehl Architects som
projektledare med uppdraget att tillsammans med
Malmö stad och JOUR ta fram detta förslag för Holma.
Förslaget utgår från planprogrammets strategier och ska
ses som en vidareutveckling av de förslag som togs fram i
samband med Europan och Värdeprogrammet.
I arbetet med planprogrammet har två alternativ för
Pildammsvägens läge utretts. Det alternativt där vägen
ligger kvar i befintligt läge är det som nu förordas i
planprogrammet. De två alternativen som prövats, och
en analys av deras olika konsekvenser, beskrivs under
Konsekvenser i kapitel 5.3.
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50m

Fremtidig sp

100m

150m

Befintliga träd bevaras
Siktlinjen till parken bevaras
Sporthall med direkt kontakt
mellan ute och inne

Lekfull skolgård och kvartersplats i ett
Sociala sittplatser och umgänge

Aktiverad kantzon: Befintliga
fasader öppnas upp med
balkonger och förträdgårdar

BARNCAMPUS

HOLMA

ETT STRÅK FÖR BARN OCH UNGA
Ett av de två nya östvästliga stråken genom Holma föreslås utvecklas till ett ”Barncampus”. Det sträcker sig från
Kroksbäcksparken, över Pildammsvägen och över till
Kulladal. Konceptet kräver för genomförandet ett samarbete mellan flera aktörer. Det genomgående temat längs
Barncampus är att skapa aktiviteter riktade till barn och
unga och kombinera dem med offentliga funktioner och
mötesplatser. Det innebär att vissa ytor kan fylla flera
syften - skolgården riktar sig till elever under dagtid men
efter skoltid är den en kvartersplats för boende.
Barncampus förenar platser, funktioner och aktiviteter.
Genomgående satsas här på lek, lärande, sport och uppehåll, både utomhus och inomhus. Gaturummet flätas
ihop med förskola, skola och Folkets Hus och dess olika
verksamheter och aktivitet berikar varandra. Flera andra
förbindelser korsar stråket och bidrar ytterligare till både
rörelse och uppehåll. Det gör att Barncampus blir ett naturligt nav i Holma.
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Sammanfattning
• Satsa på och investera i barns vardag
• Bygg vidare på det som redan finns (skola, lekplats i
parken och Folkets Hus, som får en ny placering).
• Skolgårdar ska även fungera som kvartersmötesplatser med fokus på lek, sport och uppehåll.
• Samutnyttjande mellan skola, förskolor och Folkets
Hus.
• Folkets Hus aktiverar Holmastråket och integreras
med skolan (delar hus och faciliteter).
• Barncampus korsar viktiga förbindelser inom området – det skapar ett naturligt flöde och fler ”ögon på
gatan”.
• Öppna upp existerande bostäder (fler balkonger och
förträdgårdar), så att de får bättre kontakt med de
nya kvartersplatserna längs Barncampus.

Gågatan förbi skolan och
förskolan utformas som en
aktivitetsgata där barnen tillåts
ta plats.

1
2
3

16

4

17a
17b

5

18
6

De stora träden på skolans
framsida bevaras.

28
7

Längs Barncampus står
träden i klungor och
skapar en informell,
grön miljö.

19

8

29

20
30
21
9

31
22a

10

11

22b
32

23
12
24
33

25
13

34
14
15

3
lekplats
5

27

35

Klassiskt gatusnitt och
trafikljusreglerad korsning ger
en säker gång- och cykelväg
över Pildammsvägen.

8
Skola

26

4

1

Förskola

7
2

1

7

6
Förskola

3

Busshpl

8

Sporthallen öppnar upp mot barncampus.
Hallen används under skoltid men är även
öppen för verksamhet eftermiddag och kväll.

1

Folkets Hus och skolan
aktiverar Holmastråket och
skapar aktivitet utanför
skoltid.

2

Kvartersplats: Skolgården används Folkets hus och skolans matsal:
som offentlig plats, öppen för alla. Matplats utomhus finns vid Folkets
Nya byggnader på skolgården
Hus/skolans matsal.
fungerar som ungdomsgård/fritids. Bild: http://www.architonic.com/aisht/nicolai-culturalBild: Gehl Architects (copyright)

5

Lekplats: Bevara och förstärk
kopplingen till lekplatsen i
Kroksbäckparken.
Bild: Gehl architects

center-kolding-dorte-mandrup-arkitekter/5100110

6

3

Förskola: Förskolan har
inspirerande och inbjudande
arkitektur.
Bild: http://www.troldtekt.dk/da/Inspiration/Referencer/
Boerneinstitutioner/Marthagaarden

7

Ideer: Odling på schemat! Skolans
eget odlingsland i parkkanten
och på taket nära Folkets hus och
matsalen?

Lokal konst: Fortsätt Holmas
tradition med att engagera lokala
konstnärer för att skapa en kreativ
och lekfull miljö för barn.

Bild: Gehl architects

Bild: http://worldlandscapearchitect.com/sudlichelohmuhleninsel-berlin-rehwaldt-landschaftsarchitekten/

Bottenvånings fasad utformas
med stor transparens, så
att det sker en visuell (och
potentiellt fysisk) utväxling
mellan aktiviteter inomhus och
utomhus.
4

Sporthall: Aktiv och öppen fasad ut
mot barncampus och skolgård
Bild: http://www.bdonline.co.uk/kau-school-gymnasiumbrussels-by-ura/5067213.article

8

Pop up: Pop up-undervisning och
kulturella aktiviteter tar plats på
Barncampus.
Bild: Gehl architects

HOLMA

På helgen är hallen öppen för allmänheten,
så kallad ”öppen hall”. Ett koncept som blivit
väldigt lyckat till exempel i sporthallen
Prismen i Köpenhamn.
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DEN URBANA LÄNKEN

HOLMA

VARDAGSLIV OCH KOMMERSIELL AKTIVITET
”Den urbana länken” är det andra av två nya östvästliga stråk. Det sträcker sig från Kroksbäcksparken, över
Pildammsvägen och till Kulladal. Den urbana länken
skapar förbindelse mellan vardagsliv och kommersiell
aktivitet.
Holma ska gå från att huvudsakligen vara ett bostadsområde, till att bli ett område med flera funktioner. Pildammsvägen blir en viktig plats för kommersiell aktivitet. Den urbana länken, med sin särskilda knutpunkt på
Holma Torg, har också potential att ha butikslokaler och
andra funktioner.
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Sammanfattning
• Skapa bättre underlag för kommersiell aktivitet genom att utveckla knutpunkter.
• Bygg vidare på det som redan finns, som Holma
Torg och Hylliebadet.
• Stärk Holma Torg med en inbjudande miljö redan
vid Pildammsvägen.
• Satsa på kommersiella bottenvåningar.
• P-hus skapar genomströmning av fotgängare i området – kombinera p-hus med kommersiella bottenvåningar.
• Samla vardagsaktiviteter. Utöver vanlig handel kanske: vårdcentral, tandläkare, cykelmekaniker, frisör
osv.
• Skapa en länk till badhuset och möjliggör ett naturligt flöde även för dem utan ärende till Holma Torg.
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28
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29

20

Den urbana länken
regleras huvudsakligen
som gågata. Här
står träden mer fritt
placerade.

30

Gaturum med formell
trädplantering är en del
av den urbana länken
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Klassisk gatusektion och
trafikljusreglerad korsning ger
en säker gång- och cykelväg
över Pildammsvägen.
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Holma
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2
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3
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5

4
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Offentlig/
kommersiell
bottenvåning

Busshpl

7

Aktiv bottenvåningsfasad. Antingen kommersiell
aktivitet eller offentliga, tillgängliga aktiviteter, tex
vårdcentral, tandläkare och liknande. Det viktigaste är
att bottenvåningen upplevs som aktiv.

1

Ledmotiv: Livet i den urbana
länken behöver lite vägvisning.
Hitta ett designmotiv som fungerar
att orientera sig efter.
Bild: http://www.landezine.com/index.php/2013/01/
nicholson-street-mall-by-hassell/

2

Holma Torg: Förhoppningen är att
Holma torg kan bli en knutpunkt
längs vägen. Detta kräver en stark
satsning på redan etablerade
butikslokaler och kaféer. Skapa
inbjudande sittplatser och grönska.

3

4

Kommersiell bottenvåning
Aktiverar den urbana länken. Små
lokaler med lokal förankring t.ex.
cykelverkstad/frisör.

Aktivt hörn: Det är viktigt att
hörnen mot Pildammsvägen och
Kroksbäcksparken har inbjudande
bottenvåningar och entréer.

Bild: Gehl architects

Bild: http://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/
article4092683.ece

Bild: http://www.charlottehaven.com/
en/hotel-apartments

Lek & aktivitet: Lekmöjligheter
integrerade i den urbana länken.
Bild: Gehl architects

6

Offentliga funktioner så som
vårdcentral, tandläkare m.m. bör
placeras i bottenvåningar längs
med stråket, så att de bidrar till
stadslivet.

7

Ny parkdesign vid Hylliebadet:
Nya aktiviter: parkour, plaskdamm,
isbana m.m.

HOLMA

5

Bild: http://www.nll.se/sv/Halsa-och-sjukvard/
Vardcentraler1/Lulea/Lulea-Ornasets-halsocentral/
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Byggnad med särskild
arkitektonisk karaktär, förslagsvis
en grön fasad
Öppen bottenvåning på
hörnet aktiverar torget

Sociala sittplatser i
varierande storlek och
uttryck på torget.

Nytt stråk till Kroksbäck

Ny, varierad plantering i
Kroksbäckparken med höga
gräs och perenner.

PARKPROMENADEN
PÅ KANTEN TILL DET GRÖNA
Kroksbäcksparken har redan fina kvaliteter men är idag
inte så välbesökt. En parkpromenad som är kopplad
både till parken och de nya bostäderna, kan aktivera hela
området.

HOLMA

På så många platser som möjligt placeras bostäder direkt
utmed parkens kant. Bland parkkantens nya byggnader
ryms också förskola/skola som tillsammans bidrar till att
skapa aktivitet och rörelse i parken.
Utmed parkpromenaden finns också en rad viktiga målpunkter där naturliga möten sker, här bör parkkanten
utformas med särskild omsorgsfullhet. Det gäller dels de
bägge ankomstplatserna i stråkets norra och södra ände,
dels de två knutpunkterna där Barncampus och Den urbana länken korsar parkstråket.
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Genomarbetad promenad
med högkvalitativ
markbeläggning

Sammanfattning
• Ny parkpromenad med ny design och nya funktioner; café, uppehåll, picknicbord, solstolar osv.
• Parkpromenaden formar ett välkomnande rum vid
Ärtholmsvägen och Hylliebadet.
• Fler attraktioner som bjuder in till parken: odlingar,
grönska, uppehåll, gympa osv.
• Vacker och trygg belysning.
• Gång och cykel samsas om utrymmet, ingen separat
cykelbana.
• Större variation på planteringar i parken. Dagvattenhanteringen utvecklas på sikt till att ge möjlighet till
lek och upplevelse.
• Komplettering med ny bebyggelse längs promenaden.
• Flerbostadshus: För att kunna anlända med bil ligger
huvudentréerna mot gatan. Det behövs därför genomgående trapphus som gör att bostäderna och parken kan nås från båda håll.
• Radhus: Även här är huvudentrén i anslutning till
gatan, därför krävs förträdgårdar mot parken som förenklar tillgängligheten.
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3
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4
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17b

5
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Entréplats
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22b
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7

4

3

6

1

Temalekplats

Parkcafé: Ta vara på
förbipasserande och på de
lokala odlingarna, kanske kan de
kombineras i ett café?

1

Bild: http://www.aok.dk/restaurant-og-cafe/vaeksthuset

2

3

3

Grillplats

3
2

Sittplats: En plats med bra
solförhållanden vänt mot parken.

Lek & akitvitet: Parkpromenaden
erbjuder både lek och aktivitet.

Bild: http://www.designboom.com/design/strandenbeach-chair-installation-by-bernstand-co/

Bild: http://worldlandscapearchitect.com/city-gardencopenhagen-denmark-11-landskab/

4

6

5

3

Ängsplantering: Plantering av
ängskaraktär som ger plats för vila
och kontemplation.
Bild:SLA

Beläggning: Beläggning av hög
kvalitet förstärker Parkpromenaden
som en särskild plats för umgänge
och aktivtet.
Bild: http://www.schonherr.dk/projekter/skov-oglandskab/

6

7

Aktiva kommersiella
bottenvåningar
Transparent fasad – utväxling
mellan aktivitet inne och ute.
Bostäder vid parkkanten har
privata förträdgårdar och
balkonger mot parken.

Nya byggnader vid parken med
privata balkonger/förträdgårdar ut
mot parken.
Bild: http://www.dn.se/bostad/egen-tradgard-mitti-stan/

Gemensamma uteplatser t.ex.
gemensam matsal i seniorboende,
placeras på bottenplan så de
har direkt förbindelse med
parkpromenaden.

HOLMA

6
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HOLMASTIGEN
STRÅK FÖR CYKEL- OCH FRUKTPLANTERINGAR

HOLMA

Holmastigen är idag en bra och välanvänd gång- och
cykelväg, men den kan utvecklas till att ha en central roll
i ett större nätverk. Att utveckla stråkets karaktär och
funktion förstärker både det finmaskiga nätverket och
tydliggör identiteten i Holma. Strategin är således att
bygga vidare på det som finns och göra det mer användarvänligt och funktionellt.
Längs detta centrala stråk är användarbarheten avhängig tryggheten. Det finns en rad oanvända platser utmed
stråket som uppgraderas med aktiviteter som lekplatser
och odlingslotter. Även öppna husfasader, med utåtrikad aktivitet, skapar flöde. På så sätt blir stråket tryggare
och befolkat av fler. Rumslig karaktär kan till exempel
skapas med fruktträd längs stråket. En enkel satsning
med stora förtjänster. Fruktträden görs till en gemensam
angelägenhet; boende inkluderas i allt från plantering till
skörd, med en självklar folkfest.
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Sammanfattning
• Förstärk det överordnade cykelnätverket i området,
där Holmastigen är en viktig länk.
• Holma Torg och Barncampus blir viktiga målpunkter längs Holmastigen.
• Holmastigen får en tydlig identitet med ny markbeläggning och fruktträd.
• På oanvända platser skapas nya aktiviteter, exempelvis lekplats och odling.
• Utnyttja alla möjligheter att med fler balkonger eller
trädgårdar öppna upp byggnader som vetter ut mot
stråket.
• Ny belysning.
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Tre rum med grön karaktär
kopplas till Holmastråket och
förstärker upplevelsen av en
grön länk.
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Lekplats

Skola
Folkets Hus aktiverar Holmastråket och
kan bidra till att skapa
trygghet.

Trygg cykelbana rakt
över Pildammsvägen
Folkets Hus
+ skola
3

Odling

1

6

2

1
Trygg cykelväg: Holmastråket som
en del av en trygg cykelväg
Bild: Gehl architects

Holma torg

Trygg cykelbana rakt över Pildammsvägen

Kreativa vägvisare: Ljuspelare och
vägvisare kan kombineras och ger
tydlig identitet till cykelbanan.
Bild: Gehl architects

3

4

4

Lekplats
5
Öppna upp: Befintliga fasader
öppnas upp ut mot Holmastråket

Bild: Gehl architects

En grön upplevelse: Fruktträd gör
Holmastråket till en grön och ätbar
förbindelse.
Bild: http://justasmidgen.com/2012/09/21/

Aktiva kommersiella
bottenvåningar
Transparent fasad – utväxling
mellan aktivitet inne och ute.

Gröna gårdsrum: Lekplats med
grön identitet
Bild: http://www.zumkukuk.de/ueber-uns/philosophie/
bewegungsraum.html

6

Gröna gårdsrum: Barnens
Trädgård - små odlingslotter för
barn
Bild: http://www.bokashi.se/sv/info/namnlos-sida-2.html

HOLMA

5
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GÅRDSGATA OCH BOSTADSPLATS

HOLMA

På östra sidan av Pildammsvägen föreslås möjlighet
att bygga ett radhus-/gathusområde (se möjliga hustyper på sidan 57) mellan Kulladal och vägen. Detta för
att anknyta till det småskaliga Kulladal, men också för
att skapa en variation i bebyggelsen och upplevelsen av
Pildammsvägen samt för att erbjuda fler boendeformer
i området. Radhusen kan utformas i två till tre våningar alternativt som två plus två våningar, det vill säga där
radhusen placeras ovanpå varandra. Ett alternativ till
radhus i detta läge kan vara flerbostadshus, men då
huvudsakligen i tre våningar för att på ett mjukt sätt anpassa den nya bebyggelsen till befintlig på Kulladalsidan. Slutliga volymer och boendeformer studeras vidare i samband med kommande detaljplaner.
Öster om de nya husen föreslås en aktiv och social
utomhusmiljö, en gemensam ”bostadsplats”, som kan
användas av både boende i kvarteret och av deras
grannar i Kulladal. Här ryms lek och umgänge på
samma yta.
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Bostadsplatsen utformas med mycket träd som ger gatan
en grön känsla.
Gatan mellan radhusen och det befintliga villaområdet
möjliggör bilangöring för boende men utformas främst
som ett gångfartsområde med fokus på trygg lek.
Sammanfattning
• Bostadsplats i mötet mellan nytt och befintligt med
lekplats och bord till grillplatser.
• Gatan är ankomstväg för boende men fungerar också som en plats för lek; rullskridskor, sparkcykel,
hoppa hage, kurragömma osv.
• Alla nya hus mot gatan får en trädgård.
• Social sittyta med bord till gemensam matplats.
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För att sänka hastigheten på
trafiken och skapa en trygg miljö
för barn ska ingången till gårdsgatan tydligt markeras med avgränsande markbeläggning och eventuellt nivåskillnader.

25
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Lägenheter med privat kantzon
mot lekgatan

3
4

35

3
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Längs lekgatan erbjuds olika
sittmöjligheter, strategiskt placerade så att föräldrar kan överblicka barnens lek.

6

7

27

Radhus med privat trädgård
mot lekgatan
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26
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1
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34
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7
Gatuträd bidrar till att ge hela
gatan en grön känsla.

5
1

1

New buildings

Gångfartsgata, fotgängare prioriteras.

Existing buildings
Alternativ med radhus

Alternativ med flerbostadshus

Existing courtyard
Existing courtyard for improving

1

2

3

4

New courtyard
Private garden
Edgezone
Play street
Gårdsgatan som gångfartsområde
och med klart fokus på fotgängare
gör att det blir tryggt för både cykling,
rullskridskor, sparkcykel m.m.

Gårdsgatan fungerar som mötesplats
i kvarteret och ger möjliget för att
anordna events, gatufester eller
vardagsmiddagar.

Bild: Gehl architects

Bild: http://kartoffelraekkerne.dk/jensjuels/?Fotoalbum

5

6

Bostadsplats: lekredskap gör lekytan
till en målpunkt
både förspace
nya boende
Public
och för förbipasserande på väg till
kulladal.

Bostadsplats: På lekytan finns objekt
särskilt utformade för yngre barn.
Bild: http://cebraarchitecture.dk/project/the-pulse-park/

Urban Axis

Bild: http://en.archready.com/articles/articledetail/play-houses

7

Urban Seating

8

BARNCAMPUS

School yard
Barnhage
Grönska: Planteringar längs gatan ger
en hemtrevlig och grönskande miljö.
Bild: http://www.mvrdv.nl/projects/LEYDEN

Möbler: Gatan möbleras med objekt
designade för både lek och umgänge.
Bild: Gehl architects

edge och
Kantzoner skaPark
vara välförsedda
gröna ut mot gatan. Gestaltningen
möjliggör bådeFruit
privatliv
och umgänge
route/bicycle
där grannar kan mötas.
Bild: Gehl architects

Träd med karakteristisk
årstidsblomning fungerar som
särskilda markörer.
route

Bild: http://cdn.images.guides.data.mobilytrip.com/wp_
images/wall/d1456c90fa7f39fad6eb1051ba610cce5294e7a8_
Cherry_grove2.JPG

HOLMA

Barn Campus

Green hearts
Fremtidig spårvagnsgata
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FUNKTIONER

1

2

3

Bygningshøjder
1-2 etager
3 etager

4

Övervägande boende
Boende och/eller
verksamheter
Seniorboende

HOLMA

Folkets Hus + skola
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Förskola
Skola
Parkering

4 etager
5 etager
6 etager

Aktiv/kommersiell bottenvåning måste finnas

Befintlig parkering, totalt: 1212

Aktiv/kommersiell bottenvåning minst 50%

Totalt: 2428

Aktiv/kommersiell bottenvåning finns potential

Ny parkering (parkeringsnorm 0,7/100M2): 1216
(Vissa radhus innehar egen parkering)
1 5 våningar
Parkering på tak och i källarplan
786 p-platser
2 4 våningar
Parkering på tak och i källarplan
580 p-platser
3 3 våningar
Parkering på tak och i källarplan, 371 p-platser.
Parkering kan öster om Pildammsvägen också lösas i form av
underjordiska parkeringsgarage, alternativt små platsanpassade
parkeringsdäck
4 3 våningar
Parkering på tak
716 p-platser

HUSTYPER OCH
ARKITEKTONISKT VIKTIGA
PLATSER

”Arkitektoniskt viktiga platser” refererar därför inte till
platser för exklusiva ikoniska byggnader, utan snarare till
en arkitektur som kräver extra noggrann behandling, eftersom dessa byggnader markerar viktiga hörn, en viktig
funktion eller en entré till ett område.

I en urban strategi, där målet är att lyfta en del av staden genom högre kvalitet, är lösningen inte ett fåtal
solitärt placerade, exklusiva byggnader. Målet för hela
området är att skapa byggnader, primärt bostäder i
detta fall, som är av hög kvalitet och ses som:
• attraktiva lägenheter/hus
• byggnader som på ett positivt sätt bidrar till en
bra stadsmiljö
• byggnader som med sin utformning bjuder in till
sociala möten och granngemenskap.

Viktig hörnbyggnad
Förskola

1

Viktig hörnbyggnad
Förskola

P

Skola
4

1

Folkets Hus

Viktig hörnbyggnad

Förskola

Viktig byggnad till parkkant

1

3

Entré till området

2

P
3

1

Entré till området
P

Arkitektoniskt viktiga platser

Viktig hörn-

Våningshus

byggnad

Gathus

P

Viktig hörnbyggnad

Viktig hörnbyggnad
1

Radhus
Väggmålning (bef)

HUSTYPER
P

1

Våningshus byggnader i 3 till 6
våningar, med varierande storlek
och karaktär, placerade kring
tillhörande gårdar. Möjliggör
variation av boende och
familjekonstellationer.

Gathus sammanlänkade i en större
struktur med privata terrasser på
innergården och mot gatan.
Bild: http://www.maacc.nl/gemaacct/

Radhus med generösa, privata
trädgårdar.

Parkeringshus: Med aktiva
bottenvåningar och gröna väggar.

Bild: http://www.alisonbrooksarchitects.com/projects/
newhall/97/

Bild: https://www.pinterest.com/
pin/10133167885852164/

Bild: http://divisare.com/projects/87323-entasisarkitekter-Emaljehaven-housing

ARKITEKTONISKT VIKTIGA PLATSER
2

3

Viktig hörnbyggnad med
blandade funktioner och
hustypologier, signalerar Holmas
identitet som en varierad stadsdel.

Viktig byggnad till parkkant
Öppnar upp mot Kroksbäck, de
grönskande balkongerna ger
överblick mot parken.

Entré till området Aktiva
bottenvåningar med möjlighet till
kommersiell verksamhet öppnar
upp hörnen mot Pildammsvägen.

Bild: http://www.dac.dk/da/dac-life/copenhagen-xgalleri/cases/oebro-105/

Bild: http://www.dn.se/bostad/egen-tradgard-mitt-i-stan/

Bild: http://www.dn.se/bostad/egen-tradgard-mitt-i-stan/

4

Barncampus byggnader Lägre
byggnader ger en mänsklig skala.
Varierande byggnader i lekfull
tappning och unika material
signalerar kreativitet och kulturella
aktiviteter.

HOLMA

1

Bild : http://cebraarchitecture.dk/project/futurechildrens-home/
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GATOR
KARAKTÄR OCH IDENTITET
Gatorna är uppdelade kring flera olika gestaltningsprinciper där målsättningen är att skapa attraktiva gaturum
med varierande karaktär och identitet.
Målsättning:
• Skapa balans mellan alla trafikanter.
• Särskild prioritering av fotgängare och cyklister.
• Gator med distinkt och varierande karaktär.
• Gröna gaturum.
• Använda de gröna ytorna i gaturummet för att hantera och fördröja dagvatten.
• Tydligt definierade kantzoner och bottenvåningar.

Pildammsvägen
Kvartersgata
Lokalgata
Bostadsgata

GATUTYPOLOGI

LÄS MER PÅ SID 26
OCH 81
Kvartergatan snit

Maximum width: 22 m

KVARTERSGATA

bostadsgata

nya altaner

ekxisterende
bygning

ny
bygning

HOLMA

bostadsgata

6m

1,5-9 m
förgårdsmark
- privat uterum
- privat ingång

1:2000
9m

Total
22 m
Total bredd
bredd 22
m

urban axis
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9 m gångfartsområde med grön zon

1:1000

1,5-10,0 m
förgårdsmark
- privat uterum
- ingång trapphus

1:200

LOKALGATA
Lokalgatan snit

Maximum width: 22 m

1:600

Lokalgatan plan
2

4

6

8m

1: 200

1,8 m
2,5 m
förgårdsmark
gång
- privat uterum
- ingång trapphus

3,0 m
cykelbana

3,0 m
grön
zon

6,3 m
körbana

2,5 m
grön zon

2,5 m
0,4 m
gång förgårdsmark
- privat uterum
- ingång trapphus

Total
Total bredd
bredde22
22mm

1:200
1

2

3

4m

1: 100

BOSTADSGATA

Pildammsvägen

Bostadsgatan snit

Maximum width: 14,8 m

6m

9m

3,2 m
förgårdsmark
- privat uterum
- ingång trapphus

9 m gångfartsområde med grön zon

2,6 m
förgårdsmark
- privat uterum
- ingång trapphus

Total
14,8
m
Totalbredd
bredde
14,8m

legend

Ingång trap

Ingång priv

Bostadsgatan plan
2

1

2

3

4m

1:200

HOLMA

Lekgata

4

6

1: 200

Kvartergata
8m

1:600

1: 100

FÖRSLAG – 59

TYP 1 - BRED GRÖN KANT
TYP 2 - SMAL GRÖN KANT
TYP 3 - BRED URBAN KANT
TYP 4 - SMAL URBAN KANT
TYP 5 - UPPGRADERING AV BEFINTLIGT
PRIVAT KANTZON I INNERGÅRD

Tips för utformning av kantzon:
Definitionen av kantzonens fysiska kant är
viktig. Den bör ha en höjd som både möjliggör
privat sfär och samtidigt gör att det känns
naturligt att prata med sina grannar.
För att säkerställa kantzonernas kvalitet bör
dess riktlinjer preciseras i detaljplanen .

KANTZONER

HOLMA

STADSLIVET BÖRJAR I KANTEN
Om man studerar folk som uppehåller sig i offentliga
rum blir det snart uppenbart att gatulivet börjar i rummets kanter. När man anländer till ett stadsrum är det
få människor som väljer att ställa sig mitt i rummet. De
flesta placerar sig utmed kanterna, varifrån man kan kika
ut på rummet och hålla ett öga på vad som sker.
Genvägen till en livlig och attraktiv stadsdel är därför
att ge stadsrummens kantzoner en omsorgsfull och genomtänkt bearbetning. Eftersom stadsrummens kanter
främst består av byggnader är det framför allt bottenvåningen och dess möte med stadsrummet som kräver
fokus och omsorgsfull planering. Vid närmre studier av
välfungerande stadsrum - i betydelsen att de är attraktiva att uppehålla sig i - blir det tydligt att framförallt
bottenvåningen i regel har en detaljerad och välstuderad
bearbetning.
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Exempel på bra
kantzoner i befintligt
Holma

Sammanfattning
• Stadslivet börjar i kanten – en aktiv och attraktiv
stadsdel har väl bearbetade kantzoner.
• I bostadsområden kan privata uterum, med utgång
från lägenhetens bottenplan, utgöra den kantzon
som bidrar till en livlig stadsdel.
• Avsätt därför plats till privata förträdgårdar i de offentliga rummen och ställ kvalitativa krav på deras
utformning.
• Prioritera bottenvåningar, både rumsligt och ekonomiskt.
• Lägenheter i bottenplan är ofta oattraktiva, med en
god kantzon blir de istället eftertraktade.

TYP 1 - BRED GRÖN KANT

Bostadsgatan snit

Maximum width: 14,8 m

Bild: Gehl architects

Bild: Gehl architects
3,2 m
förgårdsmark
- privat uterum
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Bild: Gehl architects
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TYP 2 - SMAL GRÖN KANT
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Lokalgatan snit

Maximum width: 22 m

Bild: Gehl architects
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Bild: Gehl architects
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TYP 3 - BRED URBAN KANT
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Bild: Gehl architects
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PRIVAT KANTZON I INNERGÅRD

TYP 5 - UPPGRADERING AV BEFINTLIGT
Varierande bredd

Version: 30 marts 2015
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3.3 KROKSBÄCK

Översiktsplanens inriktning på att växa inåt och att bygga Malmö tätare innebär en möjlighet att läka samman
stadens olika delar, och att fylla i med det som saknas.
Men vad är det som saknas i Kroksbäck? Och vad är viktigt att bevara?
Invånarna i Holma och Kroksbäck har deltagit i flera enkäter och dialoger genom åren och i olika sammanhang.
Kort sammanfattat kan man säga att de boende uppskattar att det är barnvänligt och grönt, man önskar sig fler
mötesplatser och arbetsplatser, bra utbildning till barnen
och större trygghet. Det här planprogrammet ska ses
som ett försök till svar på de önskemålen.
ILLUSTRATIONSPLAN
Levande gaturum, nya mötesplatser och blandade funktioner är bärande idéer i förslaget. Illustrationsplanen
visar möjligheter till b ebyggelseförtätning längs Hyllievångsvägen och längs Sör- och Norrbäcksgatan, som
kopplas ihop med Lorensborgsgatan där ytterligare förtätningsmöjligheter pekas ut.
Förslaget visar Kroksbäck fullt utbyggt där dagens skolområde är ersatt med ett som är mer yteffektivt, samutnyttjat och integrerat i ett stadsmässigt sammanhang.
Byggnadsvolymer, infrastruktur mm som redovisas i förslaget ska ses som ett utgångsläge för en fortsatt diskussion.

KROKSBÄCK

BAKGRUND
Planerna för Kroksbäck har inte en lika lång historia
som planerna för Holma. Planförslaget har inte heller,
som i Holma, tagits fram i tätt samarbete med befintliga och framtida byggherrar. Bakgrunden till förslaget för
Kroksbäck är snarare att staden ser både behov av och
möjligheter till en framtida utveckling av Kroksbäck, ett
område som på många sätt har samma förutsättningar som Holma. Ytterligare kring bakgrund för planprogrammets förslag för Kroksbäck framgår på sidan 11.
Gestaltningsstudie
Under hösten och vintern 2014 genomförde Wingårdhs
arkitekter och Nyréns arkitektkontor en gestaltningsstu-
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die för Kroksbäck. Detta förslag bygger i huvudsak på
det arbete som Nyréns arkitektkontor tog fram i samband med detta. Nyréns fick sedan i uppdrag att vidareutveckla sitt förslag under våren 2015.
Hyllievångsvägen
En av de grundläggande förutsättningarna i gestaltningsstudien var att Hyllievångsvägen skulle vara kvar i sitt
nedsänkta läge. Igenfyllnad av vägen har återkommande
diskuterats genom åren, även inom arbetet med planprogrammet, som ett sätt att koppla Kroksbäck tätare
till parken och samtidigt åtgärda den otrygga miljö som
den nedsänkta vägen utgör. Eftersom igenfyllnad är en
kostsam åtgärd och den bilfria kopplingen till parken
via gångbroar uppskattas av de boende, bestämdes att de
båda arkitektkontoren skulle undersöka möjligheterna
att skapa en trygg och attraktiv gata och en nära koppling till parken, utan att Hyllievångsvägen fylls igen.
Samtidigt påbörjades en översvämningsanalys, aktualiserad av det stora skyfallsregnet 31 augusti 2014. I analysen som avslutades under våren 2016, undersöktes olika
alternativ för att hantera översvämningsproblematiken
längs Hyllievångsvägen. Alternativen var att ny bebyggelse kunde placeras högre än vägen, att bebyggelsen i
sig anpassades tekniskt, att vägen höjdes upp eller att en
ny uppsamlingsyta för skyfallsregn placerades i Kroksbäcksparken.
I planprogrammet förordas nu det sistnämnda, det vill
säga att en ny uppsamlingsyta för regn förläggs i norra
delen av parken genom en sänkning av befintliga fotbollsplaner. Detta som en lösning för att framöver kunna
minska risken för översvämning av gatan och bebyggelsen längs denna. Genom att leda vattnet vid stora regn
till den nya lågpunkten, istället för till Hyllievångsvägen,
kan ny bebyggelse uppföras längs Hyllievångsvägen enligt planprogrammet. Sannolikt kommer dock lösningen
i parken behöva kompletteras med att husen längs Hyllievångsvägen (och i viss mån även längs Sörbäcks- och
Norrbäcksgatan) placeras något högre än vanligt och att
trottarkanterna längs gatan görs extra höga (se sid 92-93
och 123-124 för ytterligare beskrivning).
Illustrationerna i detta kapitel är framtagna av Nyréns
Arkitektkontor om inte annat anges.

Framtida utredningsområde.
Omfattning för och gestaltning
av eventuell ny bebyggelse,
inklusive tekniska och ekonomiska
förutsättningar för densamma,
kommer att studeras vidare i
samband med framtida utredning
av Lorensborgsgatans omvandling
till stadshuvudgata. Denna skiss
visar en möjlig utformning.
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VISIONSBILD SÖRBÄCKSGATAN

KROKSBÄCK

ÖPPNA UPP OCH AKTIVERA SÖR- OCH
NORRBÄCKSGATAN
När Hyllievångsvägen förlängdes till Hyllie centrumområde i samband med att badhuset byggdes, ökade
trafikgenomströmningen något. Det medförde att den
kriminella handel som då hade sitt säte vid den gamla vändplatsen flyttade och att tryggheten vid busshållplatsen ökade. Tyvärr flyttade handeln till närmsta
återvändsgata: Sörbäcksgatan. Polisen uppger (sommaren 2015) att Sörbäcksgatan har blivit en av de hårdast
belastade gatorna i Malmö. De konstaterar också att de
upphöjda gångbanorna längs gatans södersida underlättar för kriminella att hålla uppsikt och försvinna när polisen kör in på gatan. Trygghetsundersökningar bekräftar att gatan och området inte upplevs som trygga. En
öppning av Sörbäcksgatan mot Lorensborgsgatan skulle
skapa större flöden, störa den kriminella handeln och
öka tryggheten.
Ökad trygghet är dock bara en av fördelarna med att
koppla både Sörbäcksgatan och Norrbäcksgatan mot
Lorensborgsgatan. Den nya kopplingen skulle också ge
förutsättningar för att föra in service och bostadstyper
som saknas i området, till exempel liknade Rosengårds
s.k. bokaler.
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Nya öppningar mot Lorensborgsgatan kan länka Kroksbäck och villaområdet väster därom tydligare till varandra och bidra till att minska upplevelsen av Kroksbäck
som en isolerad enklav i staden. Till de sociala vinsterna
som kan uppnås kommer också de rent ekonomiska fördelarna när Lorensborgsgatan, som idag är överdimensionerad och av trafikledskaraktär, ändrar karaktär till
en stadsgata kantad av bebyggelse med nya bostäder och
verksamheter.
I Norr- och Sörbäcksgatans förlängning i öster
föreslås nya gröna torgbildningar i övergångarna till
Kroksbäcksparken.
Ny bebyggelse vid Norr- och Sörbäcksgatan kan till exempel bestå av punkthus i högst fyra våningar och radhus i två till tre våningar. Ny bebyggelse skulle kunna
komplettera området med nya bostadstyper och skapa
ett smalt gaturum i en mänsklig skala med nya entréer
och grönska utmed gatorna. För att aktivera gaturummet ytterligare kan bottenvåningarna förberedas för
verksamhetslokaler eller bokaler. Gatorna föreslås utformas gåendeprioriterade, det vill säga för biltrafik på de
gåendes villkor.
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Sammanfattning
• Gatorna bör byggas om, möbleras, planteras och
SEKTION SÖRBÄCKSGATAN,öppnas
SKALA 1:800
(SAMMA
GÄLLER NORRBÄCKSGATAN)
upp
motPRINCIP
Lorensborgsgatan
i tidig etapp.
• Gaturummen kan varieras med små sidoförskjutningar i bebyggelse, möblering eller plantering för
att skapa förutsättningar för vistelsekvaliteter och
låga hastigheter.
• Befintliga parkeringsgarage, i de delar som vetter
mot gatan, kan byggas till och användas för verksamheter eller föreningar. Dessa detaljplaner bör göras i tidig etapp och även möjliggöra komplettering
med ny bebyggelse längs gatorna.

KROKSBÄCK

SEKTION SÖRBÄCKSGATAN MED PUNKTHUS OCH RADHUS
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puckelbollplanen

Kroksbäckstorget

Hyllievångsvägen

entré!

BEFINTLIGA BOSTADSOMRÅDEN - DE BOENDES
TRYGGA VARDAGSRUM
De befintliga bostadsgårdarna kommer att fungera som
idag. Centralt i området vidareutvecklas den gröna miljön med ny parkmiljö och förskolegårdarnas grönska.
Mellanliggande gårdsyta mot Norrbäcksgatan omvandlas
till förskolegård.
Nyexploatering med flerfamiljshus föreslås på bostadsgårdarnas norra delar, med punkthus i högst fyra våningar (tre våningar sett från gårdssidan). Placering av de nya
byggnaderna ska väljas med hänsyn till ljusförhållande
på gårdssidor och i gatumiljöer. Förslaget ger fler bostäder, fler grannar och verksamhetslokaler vilket skapar
mer folkliv som ökar tryggheten. De nya förskolorna ger
liv på vardagarna och nya lekmöjligheter för områdets
barn övriga tider.
För att främja rörelser i nordsydlig riktning och koppling
mellan gårdar och gata kan trappor och platser skapas
intill de nya punkt- och radhusen längs Norr- och Sörbäcksgatan.

LORENSBORGSGATAN - KOPPLAR TÄTARE
TILL STADSVÄVEN OCH SIGNALERAR DET NYA
KROKSBÄCK
Ett första steg till att koppla tätare till stadsväven är att
öppna upp Norr- och Sörbäcksgatan till Lorensborgsgatan och, på sikt, vidare in i västra Kroksbäck. Vidare i
den successiva omvandlingen av Lorensborgsgatan, från
en infartsled till en stadshuvudgata (i enlighet med översiktsplanen), är att förtäta och skapa en bebyggelsekant
med framsidorna mot gatan. Gatan kan fullt ombyggd
innehålla gång- och cykelbanor på bägge sidor, träd,
kantparkering och körbanor för bil och kollektivtrafik.
I korsningspunkterna med Norr- och Sörbäcksgatan
skapas inbjudande platser med vistelsekvaliteter såsom
grönska, möblering och verksamheterslokaler. På Kroksbäcksidan längs Lorensborgsgatan finns möjligheter till
större verksamhets- och kontorsetableringar. På andra
sidan, väster om Lorensborgsgatan, kan exempelvis en
bebyggelsekant med radhus med bokalmöjligheter och
framsidor mot gatan skapas. Den nya bebyggelsen, som
förses med bullerskyddande fasad mot gatan, kommer
även att fungera som bullerskydd för befintlig bebyggelse
innanför.
Ny bebyggelse på Kroksbäckssidan föreslås bestå av bostäder i flerfamiljshus och kontorshus som trappas upp
i slänten för att hantera nivåskillnaden mellan Lorensborgsgatan och befintlig bebyggelse.

entré!
längsgående stråk genom
bebyggelsen

entré!

Lorensborgsgatan

SEKTION ÖST-VÄST LÄNGS HELA SÖRBÄCKSGATAN, FRÅN PARKEN TILL LORENSBORGSGATAN

KROKSBÄCK

Omfattning, placering och gestaltning av ny bebyggelse
längs Lorensborgsgatan kommer studeras vidare i samband med gatans framtida omvandling till stadshuvudgata.
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VISIONSBILD HYLLIEVÅNGSVÄGEN
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HYLLIEVÅNGSVÄGEN - EN FÖRENANDE LÄNK
SOM KNYTER BEBYGGELSE, GATA OCH PARK
SAMMAN
Idag är Hyllievångsvägen ett dike mellan branta grässlänter, utan trottoarer, fönster eller entréer mot gatan.
Bara bilar är välkomna och den som ska med bussen når
hållplatsen via broar och branta trappor. Hållplatserna
kan kännas otrygga eftersom det är så få människor som
rör sig i gatunivån.
I arbetet med planprogrammet har två alternativa principer för att skapa en tätare och mer direkt koppling mellan bostadsområdena och parken diskuterats. Antingen
kan man höja upp vägen, och på så sätt helt undvika
broar, ramper och trappor, eller låta den vara kvar i sitt
nedsänkta läge men då skapa fler och mer attraktiva
kopplingar mellan de olika nivåerna. I planprogrammet
förordas dock slutligen att Hyllievångsvägen ska få ligga
kvar i befintligt höjdläge. Det är viktigt att gatan kantas
av gång- och cykelbanor, entréer, fönster och lokaler så
att den känns trygg och trevlig att röra sig på.

68 – FÖRSLAG

Bebyggelsekanterna föreslås få en skala från två till högst
fem våningar. Enstaka högre byggnader kan vara möjliga, exempelvis på torgen vid Norr- och Sörbäcksgatans
förlängning och i söder vid nya Kroksbäcksskolan. Detta
för att skapa orienteringspunkter och en täthet på platser
som behöver befolkas. Byggnader i direkt anslutning till
Hyllievångsvägen kan trappas upp i slänten (souterräng)
för att hantera nivåskillnaderna mellan gata och befintlig bebyggelse eller park. I Norrbäcksgatans förlängning
etableras Kroksbäckstorg som en central mötesplats som
övergår i Kroksbäcksparken längre österut.
Idag är Hyllievångsvägen, enligt översiktsplanen ett
alternativ för en framtida spårvägsdragning. Eftersom
Hyllievångsvägen i planprogrammet föreslås bibehållas
i nedsänkt läge och därför behöver kompletteras med
ytor för översvämning vid skyfall, prövas i planprogrammet istället en spårvägsdragning i Lorensborgsgatan med
hållplatser mellan östra och västra Kroksbäck.
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Sammanfattning
• Ny bebyggelse ska tillföra sådana kvaliteter att den
lyfter upplevelsen och ökar tryggheten både på gatan och i parken samt stärker kopplingen mellan de
båda.
• Parken och gatan kan ges en bättre koppling till varandra genom att den branta slänten mot parken får
en längre och svagare lutning. Gröna och tätt placerade östvästliga stråk visar vägen mellan gata och
park.
• Genom sidoförskjutningar i gatan och i bebyggelsen skapas intressanta stadsrum som delar upp gatan
i olika sekvenser och säkerstället en låg fordonshastighet.
• Slänterna ska bebyggas på båda sidor av Hyllievångsvägen, med fönster och entréer mot gata, park
och befintligt bostadsområde.

HYLLIEVÅNGSVÄGEN IDAG

•

•

•

Bottenvåningarna längs gatan ska kunna användas
för handel och arbetsplatser, eventuellt i form av
bokaler (det vill säga en kombination av bostad och
lokal). Öppna bottenvåningar och tätt mellan entréerna ger god uppsikt och bidrar till att göra gatan
trygg.
Runt platserna i de östvästliga stråkens förlängningar mot parken samlas lokala funktioner, som service,
skolor, kultur, föreningslokaler, mötesplatser med
mera, tillsammans med bostäder och andra verksamheter.
Nya bostäder ska rymma olika upplåtelseformer och
kan t ex uppföras genom byggemenskap.

KROKSBÄCK

BEF 3-VÅNINGSHUS

NYTT FLERBOSTADSSHUS
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VISIONSBILD CYKELBOULEVARDEN

KROKSBÄCK

PARKENS KANT OCH CYKELBOULEVARDEN- EN
HÄNDELSERIK OCH TRYGG KANTZON
Kroksbäcksparkens kant förstärks av cykelboulevarden
som kommer att löpa längs parkens västra del. Cykelboulevarden stärker ytterligare Pildammsstråkets rekreativa värden. Den kommer att medföra större flöden av
människor och kopplingen kommer att sätta Kroksbäck
och Kroksbäcksparken i ett nytt sammanhang. Ny bebyggelse intill kanten kan möjliggöra en ny typ av boendekvalitet i Kroksbäck med direkt parkkontakt. Det
är viktigt att bebyggelsen har framsidor, entréer och uteplatser ut mot parken och cykelboulevarden.
På sikt när den befintliga Kroksbäcksskolan behöver
ersättas kan ett nytt mer yteffektivt och samutnyttjat
skolområde växa fram som en ny mötesplats i sydöstra
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delen av Kroksbäck. Det nya skolområdet kompletteras med inslag av bostäder för att skapa liv och trygghet
efter skoltid. Tillsammans med den angränsade badhusparken kommer denna del av Kroksbäck att bli livlig och
attraktiv.
Den befintliga Kroksbäcksskolan breder idag ut sig relativt långt in i parken. En ny skola som placeras längs
Hyllievångsvägen tar mindre park i anspråk. Ny bostadsbebyggelse och skola enligt förslaget innebär sammantaget att den parkmark som föreslås tas i anspråk är lika
stor som den som tas i anspråk i dagsläget.
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PLANUTSNITT - NYTT BEBYGGELSEKVARTER MÖTER KROKSBÄCKPARKEN MED PLANTERINGAR
OCH FÖRPLATSER

Höjdskillnaden mellan Hyllievångsvägen och Kroksbäcksparken motsvarar ungefär ett våningsplan. För att
uppnå tillgänglighet till bostäderna, utan att föra in biltrafik mot parken eller på de nya torgen, föreslås korta
angöringsgator i kvarterens mitt. Styrande för det här
presenterade förslaget har varit:
• Gatans lutning ska medge en god tillgänglighet.
Lutningen 1:20 ger ett kvartersdjup på som mest ca
60 meter längs gatan. Kvarteren blir som djupast vid
dessa angöringsgator.
• Bostäderna ska ha uteplatser och entréer i marknivå
mot parken.
• Kvartersdjupet ska medge gårdar som är tillräckligt
stora för att rymma en gemensam grön och ljus utemiljö, vilket ökar boendekvaliteten och gör tomterna mer attraktiva.
Bebyggelsens utbredning kommer att studeras vidare i
det fortsatta arbetet.

GÅNG- OCH CYKELVÄG VID KROKSBÄCKSSKOLAN
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LUTNING 1:20
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18 m

SEKTIONHYLLIEVÅNGSVÄGEN
MED NYA BEBYGGELSEKVARTER
TVÄRSEKTION
HYLLIEVÅNGSVÄGEN
- NYA , BOSTADSKVARTER
SKALA 1:800
(A3)
PARKENS
KANT MED CYKELBOULEVARDEN

OCH KOPPLING TILL
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4. GENOMFÖRANDE
4.1 SAMVERKANSPROCESS
MED BYGGHERRAR

Inom planprogramsområdet finns ett antal större fastighetsägare förutom kommunen; HSB, MKB Fastighets
AB och Riksbyggen.
MKB Fastighets AB och Riksbyggen tog initiativ till att
området mellan befintliga Holma och Pildammsvägen
blev föremål för en arkitekttävling 2011 (Europan) som
blev startskottet till Värdeprogram för Holma, markreservation i Tekniska nämnden och detta planprogram för
Holma och Kroksbäck.
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MKB Fastighets AB och Riksbyggen har bildat en egen
gemensam organisation för projektet, kallad Holmastan,
med gemensam styrgrupp, projektledare och kommunikationsavdelning. De driver tillsammans processen för
Holma framåt. Samarbetet dem emellan bygger vidare
på det gemensamma arbete som har möjliggjort kvarteret Häcksaxen vid Holma torg, som har blandade upplåtelseformer med hyresrätter och bostadsrätter.
I arbetet med Holma och Kroksbäck är det, från stadens
sida, viktigt och önskvärt att samtliga byggherrar har ett
engagemang även utanför den sedvanliga ”byggbiten”.

Sociala klausuler är ett verktyg som kan användas för
detta, dvs att ett åtagande för den sociala hållbarheten
upprättas i avtal med tex markägaren eller vid upphandlingar mm. MKB Fastighets AB har 2014 börjat med sociala klausuler i upphandlingar, vilket också är önskvärt
i Holma och Kroksbäck. Exempel på sociala klausuler
kan vara att, i samband med byggnationen, ge arbete till
arbetslösa i området. Hur de sociala klausulerna utformas, det vill säga vilka åtaganden som kan bli aktuella,
bestäms i samråd med områdets byggherrar.
Ytterligare marktilldelningar inom Holma och Kroksbäck sker i detaljplaneskedet.
Urvalet av framtida byggherrar bör ske bland annat utifrån deras ambitioner om att bidra till social hållbarhet
i området. För att skapa en variation i upplåtelseformer
styr kommunen övriga marktilldelningar. Då skapas en
blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter
för bostäder och lokaler.

4.2 ETAPPVIS PLANERING
OCH GENOMFÖRANDE

Inom planprogramsområdet finns två större utbyggnadsområden, Holma och Kroksbäck. Totalt för planprogrammet kan ca 2200 nya bostäder byggas, varav ca
1600 bostäder i Holma och ca 600 bostäder i Kroksbäck
enligt förslaget.
Förändring av skolor och skolmiljöer kan starta oberoende av de övriga etapperna, och med fördel så snart som
möjligt. Detta gäller också förskolor.
PLANERINGSETAPPER
All bebyggelse föregås av detaljplaneläggning och denna
sker i etapper. I samband med detta behöver ett antal utredningar och fördjupningar göras.
Holma och Kroksbäck kompletteras med ny bebyggelse under en lång tidsperiod och utvecklingstakten kan
variera beroende på konjunktur, efterfrågan och befolkningstillväxt. Även beslut om spårväg kan komma att
påverka etappernas utbredning.
Inom respektive etapp kommer det göras flera detaljplaner. Etapper och framförallt detaljplanernas inbördes
ordning inom etapperna kan dock komma att byta plats.
Det är mest troligt att planläggning för bostäder, infrastruktur och lokaler börjar i Holma då det finns ett konkret exploateringsprojekt där. Det är dock full möjligt att
utveckla Kroksbäck parallellt med Holma.

Åtgärder som ryms inom gällande detaljplaner, så som
exempelvis upprustning eller ombyggnad av allmänna
gator eller gång- och cykelvägar, kan ske oberoende av
planeringsetapp.
Utanför övrig etappindelning ligger också den nya cykelvägen, cykelboulevarden, som föreslås i Pildammsstråket mellan Malmö centrum och Hyllie centrumområde.
Cykelvägen föreslås placeras i Kroksbäcksparkens västra
delar och bedöms, eftersom den skapar ett stort flöde av
cyklister och med sin placering synliggör området, vara
en viktig framgångsfaktor för den nya exploateringen.
Pågående
Inom etapp 1 har Holma torg nyligen färdigställts, med
ny mötesplats och nya bostäder med blandad upplåtelseform. Här är det särskilt viktigt att fortsätta stärka den
stadsomvandling som redan startat.
ÖVRIGT
Några av de förslag som planprogrammet beskriver bygger på att rätt sak görs i rätt ordning. Funktionen Folkets
hus i Holma bör exempelvis vara på plats (i Barncampus) innan det befintliga rivs. Nya förskolor bör finnas
klara för inflyttning innan befintliga rivs och ersätts med
annan bebyggelse. Odlingslotter som tas i anspråk för
ny bebyggelse bör ersättas inom närområdet. Översvämningsproblematiken längs Hyllievångsvägen ska vara
åtgärdad innan ny bebyggelse kan uppföras längs gatan.
Del av befintlig fjärrvärmeledning väster om Pildammsvägen förutsätts flyttas ut i Pildammsvägen för att ge
plats åt ny bebyggelse i den del av norra Holma där det
idag ligger en bensinstation.

4.3 EXPLOATERINGSKOSTNADER

I en kalkyl för exploateringskostnader ingår kostnader
för detaljplaneläggning, sanering, fastighetsbildning,
rivning, markterrassering, utredningar, marklösen och
utbyggnad av allmän plats (gata, park och torg) mm.
Inkomsterna i kalkylen kommer dels från försäljning av
mark med nya byggrätter för bostäder, kontor och lokaler, dels från avgälder från intern markupplåtelse (kommunal service).
HOLMA
Fokusområdet för exploateringskalkylen har varit Holma, mer specifikt området runt Pildammsvägen, eftersom ett konkret exploateringsprojekt finns där. En kalkyl
för exploateringen i Holma har gjorts med planprogrammet som utgångspunkt, där tidigare scenario 1 och 2 för
Pildammsvägen, under processens gång, har studerats
mer detaljerat (se kap 5.3).

GENOMFÖRANDE – 73

KROKSBÄCK

4

3

HOLMA

1

3

1 2
2
1

2

3

PLANERINGSETAPPER
Planeringsetapper
Primära bebyggelseområden inom respektive planeringsetapp
Planeringsetapp beroende av fortsatt utredning kring gatornas omvandling till stadshuvudgator, samt
eventuellt beslut om spårväg. Tidplan oklar.
Viktiga stråk som bör aktiveras och byggas ut i tidigt skede

KROKSBÄCK
Den föreslagna bebyggelsen på kommunal mark i Kroksbäck behöver studeras vidare när det gäller tekniska förutsättningar, genomförande och ekonomi innan sådan
exploatering kan genomföras. Detta gäller exempelvis
hur längsgående ledningar kan hanteras i området kring
Lorensborgsgatan.
De alternativa dagvattenlösningar kring Hyllievångsvägen som utretts i samband med framtagandet av planprogrammet har översiktligt kostnadsberäknats. Det
alternativ som nu förordas i planprogrammet så som det
minst tekniskt komplicerade, minst riskbetonade och
samtidigt mest ekonomiskt fördelaktiga, är nedsänkning
av fotbollsplanerna i parkens norra del.
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4.4 FORTSATT PLANARBETE
VERKTYG/UTREDNINGAR EFTER
PLANPROGRAMMETS GODKÄNNANDE
Nästa steg, efter planprogrammets godkännande 2016,
är en etappvis detaljplaneläggning av områdena. I samband med detta behöver ett antal utredningar och fördjupningar göras.
För att uppnå ett stadsbyggande präglat av kvalitet och
helhetssyn ska det till varje detaljplan finnas ett antal
verktyg/utredningar som säkrar och stödjer planarbetet.
I starten av en ny detaljplan ska beslut tas om vilka verktyg/utredningar som är relevanta för projektet. Dessa ska
ingå i samrådshandlingarna.

Områdesnivå
Förprojektering stadshuvudgator m.m.
Tid: Etapp 2 Holma, för Pildammsvägen
Etapp 4 Kroksbäck, för Lorensborgsgatan
Omfattning: Berörda delar av området
Innehåll: Gatusektion och plan utan/före och med spårväg, läge plattformar.
Handelsutredning
Tid: Etapp 1
Omfattning: Kroksbäck och Holma
Innehåll: Analys av förutsättningar för handel.
Etapp/detaljplanenivå
En mängd olika utredningar har tagits fram inom
planprogramsarbetet. Flera av dessa ska fördjupas och
detaljeras i detaljplaneskedet. Nedan nämnda utredningar utesluter inte andra utredningar som tas fram på sedvanligt vis i detaljplaneskedet, så som geoteknik, miljöteknisk undersökning, arkeologi, dagvatten mm.
Ledningsutredningen visar vilka ledningar som finns
inom området. I planprogrammet har en bedömning
gjorts av vilka ledningar som, på grund av höga kostnader eller stora svårigheter vid flytt till annan plats, bör
vara kvar. Övriga avvägningar, om ledningar ska flyttas
eller om byggnaders utbredning istället ska anpassas,
görs inom respektive detaljplan.
Parkeringsutredning
I detaljplaneskedet ska parkeringsnorm föreslås och beskrivas utifrån vilka mobilitetsåtgärder som avses att genomföras. Vidare ska det säkerställas att bilplatsbehovet
kan lösas samt tydliggöras vilken parkeringslösning som
avses att användas.
Bullerutredning
En bullerutredning ska tas fram för respektive detaljplan
för att beskriva bullersituationen för de ytor som avses
bebyggas samt för att redovisa strategier för planering,
placering av byggnader och lämpliga utbyggnadsetapper.
Utredningen ska också redovisa eventuella förslag till
bullerskyddsåtgärder.

Citytunneln
Särskilda tekniska krav ställs vid byggnation över Citytunneln. I planprogrammet har föreslagna byggnadshöjder anpassats efter vilka tyngder tunneln klarar utan
avancerade byggnadstekniska åtgärder. Större tyngd är
alltså möjlig, men kräver då en särskild utredning avseende byggnadsteknik. Stadsbyggnadsmässigt bör byggnadshöjderna i så fall följa samma principer som intilliggande ny bebyggelse i planprogramsförslaget.
Kvalitetsprogram
Tas fram i samarbete med aktuella byggherrar.
Omfattning: Per detaljplan eller etapp, i förekommade
fall principer för hela områden avseende allmän platsmark.
Innehåll: Gestaltning, innehåll/funktioner, klimat/energi.
Gestaltning
Byggnader, platser, gator, torg. Platser eller
byggnader med särskilt höga krav på 		
arkitektonisk utformning fastställs. 		
Eventuella krav på arkitekttävling redovisas.
Innehåll/funktioner
Beskrivning av handel, offentlig service, målpunkter, bottenvåningar, platser, gator, torg.
Klimat/energi
Tydliggöra, mäta och utvärdera med 		
utgångspunkt från kap 6.2. Solstudier, vindstudier, analyser av mikroklimat samt 		
potential för solenergi mm tas fram och används aktivt.
FORTSATT BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
Genomförandet av kommande detaljplaner inom planprogramsområdet bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken.
Miljökonsekvensbeskrivning bedöms därför inte behöva
upprättats för detaljplaner inom området.
Viss miljöpåverkan, såsom buller eller föroreningar, kan
förekomma. Dessa frågor utreds separat i kommande detaljplaner.

Trafik
Busskörfältens effekter på framkomligheten ska utredas.
Om en analys skulle visa att busskörfälten kan leda till
köbildning i sådan omfattning att även bussarna drabbas
genom att de inte kommer fram till busskörfälten och/
eller att det växer köer ut på Inre Ringvägen, kan
busskörfälten komma att omprövas.
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5. KONSEKVENSBEDÖMNINGAR
5.1 SOCIAL KONSEKVENSBEDÖMNING
Närvarande vid bedömningen i maj 2015 var representanter från Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret,
Stadsområdet, MKB, Brf Fosiedal samt Brf Kroksbäck.
Bedömningen redovisas nedan under de rubriker som
diskuterades. Bedömningen har kompletterats efter
samrådsförfarandet med nya kunskaper enligt Malmös
utveckling av verktyget för Sociala konsekvensbedömningar.
ANSVARET FÖR HELA STADEN
Satsningarna innebär att området som helhet kan bidra positivt till hela Malmö, inte minst med det stora
tillskottet av bostäder som Malmö är i stort behov av.
Badhuset, skateparken och temalekplatsen kommer att
exponeras tydligare och bli goda attraktioner för området. Under utbyggnaden finns möjligheter att rikta sig
speciellt till exempelvis långtidsarbetslösa med sociala
klausuler. Även andra initiativ som vänder sig till boende
i och utanför området kan förbättra individers sociala situation (jämför exempelvis med Rosengård och satsningen på bokaler, Jallatrappan med mera).
SAMSPEL OCH SAMMANHANG
Ett av planförslagets huvudmål är att bidra till en mer
sammanhängande stad där barriärer inte längre hindrar boende och verksamma att knyta kontakter och
delta i mångfacetterade nätverk. Med ökad tillgänglighet ökar förutsättningarna för funktioner som möjliggör kommers, arbetsplatser, etcetera. Ett ökat flöde
påverkar trygghetsfaktorer på grund av ökad närvaro av
människor.
Platsen för Holmaskolan utvidgas till ett Barncampus
med samutnyttjade lokaler och aktiviteter på dag- och
kvällstid, som riktar sig till barn och vuxna från både
Holma och Kulladal (exempelvis Folkets hus, fritidsgård,
bibliotek etcetera). Inte minst för barn och unga kan
det bli en behövlig aktivitetsplats och ett komplement
till hemmavistelse. Lokaler för Folkets hus verksamheter
måste vara på plats när det befintliga huset rivs. Längs
gränsen mellan nytt och befintligt är det extra viktigt att
åtgärder på bägge sidor görs samtidigt.
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På Kroksbäckssidan är planerna inte lika långt framskridna, men även där är intentionerna att minska barriäreffekten mellan Kroksbäcks östra och västra delar,
bland annat genom att öppna upp Sör- och Norrbäcksgatan mot Lorensborgsgatan.
Kritiska faktorer
Samutnyttjade lokaler och uteytor kräver att inblandade parter är positiva och har mandat att samarbeta över
förvaltningsgränserna. Risken finns att de uppskattade
funktionerna i Folkets hus försvinner (eller blir förvisade
till undermåliga lokaler) för att man inte hittar lämplig samarbetspartner. Ansvar: Holmastan, Malmö stad, i
samarbete med Föreningen Folkets hus.
Förslaget kräver en ombyggnad av bottenvåningar i befintliga byggnader längs den nuvarande bussgatan i Holma för att den önskade integrerande effekten ska uppstå.
Risken är att en sådan ombyggnad inte är ekonomiskt
försvarbar och att gränsen mellan nytt och gammalt istället bli förstärkt och segregerande. Ansvar: Detaljplanernas projektgrupp.
Kopplande funktioner som ger ökad tillgänglighet för
bilar kan vålla problem med oönskad genomfartstrafik.
Utformning av nya kopplingar måste utföras med stor
omsorg. Ansvar: Malmö stad.
VARDAGSLIV
De nya bostäder som föreslås kommer att ge ett större underlag för kommersiell service. Förhoppningsvis
kan en mindre livsmedelsbutik etablera sig vid Holma
torg. Motsvarande etablering kan i förlängningen även
komma att ske på Kroksbäckssidan vid någon samlande
plats. Vårdcentral, skolor och förskolor finns i området,
men förskolorna som är inhysta i lägenheter är inte optimala och har ofta begränsad uteyta. De föreslagna nya
förskolorna ska kompensera och ersätta de bristfälliga.
Tillgängligheten till stadens centrala utbud är idag god
med en kollektivtrafik som har tätt mellan turerna, något man vet gynnar främst barn och kvinnor. Ett fungerande lokalt vardagsliv spelar störst roll för barn och
äldre som inte har samma rörlighet som andra.

Kritiska faktorer
Bristen på förskoleplatser och otillräcklig utbyggnadstakt
innebär en risk för att bristfälliga förskolor i bostadslägenheter blir kvar.
Nya gatuöppningar för biltrafik in i området kan innebära ökat buller där det tidigare var tyst, och kan ge
ökad trafikmässig osäkerhet. Kompensatoriska åtgärder
i den fysiska utformningen för att minimera dessa olägenheter kommer att krävas. Den blandade staden med
både arbetsplatser och bostäder kräver ett aktivt agerande för att arbetstillfällen ska integreras i Holma och
Kroksbäck. Ansvar: Detaljplanernas projektgrupp.
GRÖNA MILJÖER
Kroksbäcksparken har med sin volym stor potential att
erbjuda upplevelser, rekreation och möten som inte finns
någon annanstans i Malmö. Dagens odlingslotter bidrar
till social samvaro för odlarna. Delar av befintliga odlingslotter inom Holma kommer sannolikt tas i anspråk
för ny bebyggelse, men föreslås i möjligaste mån ersättas
inom närområdet.
Kritiska faktorer
Målsättningen att den totala parkytan inte ska minska
behöver bevakas i det fortsatta planarbetet när nya byggnader föreslås i parkkanten. Uppskattade gröna stråk för
rekreation och ekosystemtjänster längs Pildammsvägen
och Lorensborgsgatan bedöms försvinna. Den fortsatta
planeringen bör behålla eller ersätta så mycket av stråk,
grönska och odling som är möjligt på annan plats enligt
balanseringsprincipen. Ansvar: Detaljplanernas projektgrupp.

Kritiska faktorer
Ett ofullständigt sammanbyggande av de olika områdena kan snarare verka ytterligare segregerande än sammanbindande. Det kan låsa fast gällande förutfattade
meningar, som åtminstone för östra Kroksbäck behöver
förbättras. Ansvar: Stadsbyggnadskontoret i samarbete
med samtliga inblandade parter.
DIALOG & NORMER
Fortsatta och inledande dialoger med boende krävs, till
exempel i samband med kommande detaljplanering
inom området, för att informera om planerna, ge möjlighet till synpunkter och för att öka förståelsen för planerade åtgärder. Speciellt behöver grupper som inte har
representerats kontaktas, bland annat boende på andra
sidan Pildammsvägen och Lorensborgsgatan, men också
många inom områdena.
Kritiska faktorer
Det har under samrådsskedet framkommit att det finns
viss oro inom och i anslutning till Holma och Kroksbäck
för att föreslagen förtätning, i kombination med sammankopplande gatustruktur, ska bidra till att kriminaliteten ökar och/eller sprids. I den fortsatta planeringen
bör fortsatt dialog föras med närboende för att se vad
som kan göras för att mildra oron. Det bör också studeras vad motsvarande insatser på andra platser har fått för
resultat. Ansvar: Detaljplanernas projektgrupp.

IDENTITET
Intentionen att koppla samman områden på vardera sidan om Pildammsvägen och Lorensborgsgatan har stor
betydelse för en mer integrerad stad. De kopplingarna är
i socialt avseende viktigare än kopplingen mellan Holma
och Kroksbäck. Det finns inget behov av att förändringen leder till att Holma och Kroksbäck ses som ett sammanhängande område, snarare är behovet att varje område kan knyta sin identitet till det som händer just där.
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5.2 SOCIOEKONOMISKA
KONSEKVENSER

Detta avsnitt är en sammanfattning av den socioekonomiska rapporten ”Holma och Kroksbäck: Bostadsområdesutveckling i Malmö och Öresundsregion med
ett planeringsperspektiv”, maj 2015, av Lars Pettersson,
ekonomie doktor på Internationella handelshögskolan i
Jönköping.
MALMÖ OCH PLANPROGRAMMETS POTENTIAL
Befolkningen har växt i Skåne och Malmö men regionens andel av landets bruttonationalprodukt har inte
växt på motsvarande vis. Andelen sysselsatta i arbetsför
ålder tillhör de lägsta nivåerna som finns i landet, och
det genomsnittliga värdet för de varor och tjänster som
produceras är lägre än rikets. Till detta kommer Malmös
situation som segregerad stad.
Frågan är hur den fysiska utvecklingen med bostäder
och verksamheter i områdena kan utvecklas för att bidra
till ekonomisk stimulans såväl som till utveckling av de
sociala miljöerna i området? Det finns forskningsresultat
som pekar på samband mellan segregation och arbetstillfällen. Minskad segregation ger sysselsättning åt fler. Det
är viktigt att bostadsområden och stadsdelar utvecklas på
ett inkluderande sätt som kan stimulera och utveckla sociala- och ekonomiska förhållanden. De planer som nu
finns för Holma och Kroksbäck har en sådan omfattning
och skala att de har möjlighet att påverka sådana strukturella förhållanden.
IDENTITET OCH TILLHÖRIGHET
Kroksbäcksparken kommer även i framtiden att vara en
delare mellan Holma och Kroksbäck. Avståndet mellan
områdena är så pass långt att det är svårt att se på vilket
sätt områdena enkelt skulle kunna kopplas samman.
Frågan om att kunna överbrygga barriärer till intilliggande villabebyggelse blir istället en viktigare dimension tillsammans med förutsättningarna för att kunna utveckla
en blandad bebyggelse.
Oavsett vilket perspektiv eller alternativ till förslag på
utveckling av områdena som presenteras så lyfts barn
och ungdomar fram som utgångspunkt. Detta gör att
kvaliteten hos förskolor och grundskolor blir central för
områdenas utveckling, något som innebär att ett brett
perspektiv måste anslås med avseende på områdenas utveckling.
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ARBETSPLATSER OCH HANDEL
Det finns goda skäl att se till möjligheter att etablera arbetsplatser med inriktning mot innovativa och nyskapande verksamheter. Det finns goda exempel på företagsamhet i denna typ av storskaliga bostadsområden.
Innovativa företag har ofta som en viktig förutsättning
för sin verksamhet att de kan ha låga hyror, åtminstone
i etableringsfasen av företaget. För att gynna verksamheter bör en sammanhållen förtätning av dessa ske, dvs. att
undvika att sprida lokaler.
Det finns en ganska omfattande köpkraftspotential i
området och denna kommer att växa med nya boende.
Potentialen för handelsetableringar med sällanköpsvaror är begränsad men det finns förutsättningar för att
kunna utveckla närområdeshandel och service. Utifrån
rapportens beräkningar finns en potential att utveckla
lokalytor om motsvarande åtminstone 2000-2500 kvm
på Holmasidan och ca 2000 kvm på Kroksbäckssidan,
under förutsättning att hyresnivåerna i dessa lokaler inte
blir alltför hög. Antalet arbetsplatser i områdena har de
senaste 8-10 åren reducerats. Det finns skäl att i planerna också inkludera ett näringslivsutvecklingsperspektiv
förslagsvis med fokus mot att utveckla miljö för framväxande små innovativa företag. Enligt rapporten har
även handelsetableringar förmåga att öka sysselsättningsgraden.
Under förutsättning att områdenas utveckling minskar
boendesegregation kan också en tillväxteffekt förväntas
med avseende på sysselsättning i den lokala arbetsmarknadsregionen. Enligt en enkel beräkning med antagande
om att den inflyttande befolkningen i de nya bostäderna
skulle vara representerad till 2/3 av arbetande befolkning
skulle en tillväxteffekt om ca 500 sysselsatta kunna förväntas långsiktigt på den lokala arbetsmarknaden. Givet
de genomsnittliga förädlingsvärden som finns i kommunen skulle man kunna förvänta att produktionsvärdet kopplat till dessa sysselsatta skulle motsvara omkring
225-250 MKR ett givet år.

5.3 PILDAMMSVÄGENS TVÅ
ALTERNATIV

Under framtagandet av planprogrammet har två olika
scenarier för Pildammsvägens placering studerats. Det
första scenariot innebär att Pildammsvägen byggs om i
befintligt läge. Det andra innebär att Pildammsvägens
sträckning ändras så att den löper över ett stort ledningsstråk väster om befintlig väg, där marken på grund av
ledningarna inte kan bebyggas.
I planprogrammets samrådsskede förordades scenario 2,
det vill säga flyttat läge, då bedömningen var att stadsbyggnadskvaliteterna blev högre om vägens sträckning
ändrades. Alternativen har sedan studerats vidare efter
samrådsskedet med ytterligare fördjupning avseende
ekonomi och genomförande. Nedan beskrivs konsekvensanalys för de båda scenarierna utifrån denna fördjupning.

SCENARIO 1
1
2
3

16

4

17

5

18
6

28
7

19

8

29

20
30
21
9

31
10

11

22
32

23
12
24
33
25
13

34
14

Bygningshøjder
1-2 etager

26

15

3 etager
4 etager

27

5 etager

35

6 etager

SCENARIO 1 - PILDAMMSVÄGEN I BEFINTLIGT
LÄGE MED LEDNINGSSTRÅK GENOM
KVARTEREN, JÄMFÖRT MED
SCENARIO 2 - PILDAMMSVÄGEN I NYTT LÄGE
LEDNINGAR UNDER VÄGEN
Exploateringsekonomi och genomförande
I en tidig bedömning av exploateringsekonomin för området runt Pildammsvägen antas de största kostnaderna
i projektet vara utbyggnad av allmän plats (Pildammsvägen samt övrig allmän plats). Skillnaden mellan scenario 1 och scenario 2, i detta avseende, är att i scenario 1
byggs Pildammsvägen om i befintligt läge medan scenario 2 innebär nybyggnad av Pildammsvägen i nytt läge.
Gemensamt för de båda alternativen är att övriga kostnader består av åtgärder på kvartersmark, t ex sanering,
ledningsflytt m m. Inkomster kommer från föreslagna
byggrätter som planeras på kommunal mark (bostäder,
parkering m m).

SCENARIO 2
1
2
3

16

4

17

5

18
6

28
7

19

8

29

20
30

21
33

9
10

11

35

34

22
23

Sammanfattningsvis är investeringskostnaderna lägre i scenario 1 än i scenario 2. Det föreligger också en
mindre risk och osäkerhetsfaktor i scenario 1 jämfört
med scenario 2, eftersom scenario 1 innebär ombyggnad
istället för flytt av Pildammsvägen. Preliminärt uppgår
kostnaden för nybyggnad av Pildammsvägen till dubbla kostnaden jämfört med en ombyggnad. Ekonomiskt
och genomförandemässigt har scenario 1 fler fördelar än
scenario 2.

31

32
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Bygningshøjde

14

1-2 etager

15

26

3 etager

27

40
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4 etager
5 etager

Bygningshøjder
1-2 etager
3 etager
4 etager
5 etager
6 etager

FÖRORDAT ALTERNATIV

SLUTSATS EXPLOATERINGSEKONOMI
Om den totala exploateringen som föreslås i planprogrammet minskas kommer exploateringsekonomin påverkas negativt. Scenario 1 har flest fördelar avseende
exploateringsekonomin med avseende på investeringskostnader för staden, samt ur ett genomförandeperspektiv. I kommande detaljplaner ska exploateringsekonomin
ytterligare belysas. Ett stort antal antaganden har gjorts
i den tidiga bedömningen för exploateringsekonomin,
bland annat att samtliga byggrätter på kommunal mark
är till försäljning.
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SAMMANVÄGD BEDÖMNING
I det slutliga planprogrammet förordas att Pildammsvägen byggs om i befintligt läge. I samband med detta har
bebyggelsestrukturen för scenario 1 dock bearbetats med
syfte att lyfta förslaget ur stadsbyggnadssynpunkt. Bearbetningen har resulterat i en större variation av boendeformer, ett mjukare möte med den småskaliga bebyggelsen på Kulladal, införande av ett attraktivt stadsrum
som kan bli mötesplats för Holma och Kulladal samt ett
bättre utnyttjande av marken i områdets norra del.

5.4 TRAFIK
TILLGÄNGLIGHET & TRYGGHET
Omvandlingen av Lorensborgsgatan och Pildammsvägen
till stadshuvudgator minskar upplevda och fysiska barriärer, kopplar stadens områden bättre till varandra och
ökar tillgängligheten. Förslaget innebär tydligare stråk
från de omgivande gatorna hela vägen in till parken.
Detta minskar upplevelsen av att området är en isolerad
enklav i staden och förenar därmed bostadsområdena
västra Kroksbäck och östra Kroksbäck samt Holma och
Kulladal. Att öppna upp och välkomna människor in i
Holma och Kroksbäck ger nya rörelser genom bostadsområdena vilket leder till ett antal positiva effekter. Ett
större flöde av människor stärker tryggheten och ger
samtidigt förutsättningar för att det längs gatorna kan
uppstå service som saknas i området. Detta bidrar i sin
tur till att fler människor rör sig längs gatorna under fler
av dygnets timmar. Att placera p-husen i utkanten av
området medför även att fler fotgängare rör sig på gatorna. Ytterligare en positiv konsekvens av genomströmningen är att den stör eventuell kriminell handel. Sådana
erfarenheter gjordes i samband med Hyllievångsvägens
förlängning till Hyllie när badhuset byggdes. Förtätningen längs med gatorna får människor som rör sig i Kroksbäck och Holma att känna sig tryggare då de syns från
bebyggelsens entréer och fönster, samtidigt som det blir
intressantare och mer attraktivt att röra sig ute i området.
Den planskilda gång- och cykeltunneln under Pildammsvägen i Mellanbäcksgångens förlängning läggs
igen och ersätts med en hastighetssäkrad passage i plan.
Detsamma gäller planskildheten under Ärtholmsvägen
vid Holmastigens slut. Korsningspunkter i plan möjliggör ny bebyggelse samtidigt som en tätare stadsstruktur
kan skapas. En tätare stadsbebyggelse ger goda förutsättningar för en trygg boendemiljö. Åtgärden kan dock
komma att påverka barn och föräldrars trygghet då trafiksepareringen försvinner i dessa punkter. Den planskilda gång- och cykeltunneln strax norr om Hyllie trafikplats kommer att finnas kvar.
Exploatering och förtätning av den befintliga
bebyggelsestrukturen innebär att motorfordonstrafik
till viss del måste föras in i den nuvarande biltrafikfria
boendemiljön i Holma. Detta för att ge en grundläggande tillgänglighet till funktionshindrade och leveransfordon. Därtill måste förutsättningar för en fungerande
avfallsinsamling skapas. Dagens bristande tillgänglighet
för fordonstrafik har bland annat medfört att avfallsinsamlingen inte kunnat ske med avfallsfordon, vilket inte

är långsiktigt hållbart. 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. Gatornas utformning kommer endast att
medge mycket låga hastigheter och prioritera fotgängare
och cyklisters trafiksäkerhet, för att i så stor uträckning
som möjligt motverka de negativa effekterna.
TRAFIKSTRUKTUR OCH TRAFIKFLÖDEN
Förtätningen av Holma och Kroksbäck innebär att fler
människor kommer att bo och verka i området. Därmed
kommer det också att ske fler förflyttningar (resor). Trafikplaneringen för planprogrammet är målstyrd och vägledande är TROMP:en (Malmös Trafik- och Mobilitetsplan) där målbilden för malmöbornas resor redovisas (läs
mer i Fördjupningskapitlet s. 98). Det strategiska arbetet
enligt dokumentet Hållbart resande i Holma och Kroksbäck kommer att minska efterfrågan på bilresor jämfört
med idag samt skapa goda förutsättningar för människor
i området att leva utan bil. Resorna för nya och befintliga boende i Holma och Kroksbäck kommer istället i
större uträckning ske med cykel, kollektivtrafik eller till
fots. För att nå målet kommer de hållbara transportslagen prioriteras på bekostnad av biltrafikens utrymme.
Cykel
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen omvandlas och
utformas som nya stadshuvudgator där gång-, cykel- och
kollektivtrafik ges ytor, vilket möjliggör fler och snabbare resor med de hållbara transportslagen. Cykeltrafiken
bedöms öka som en följd av förtätningen. Det kommer också sannolikt ske en förflyttning från resor som
idag görs med bil, då en tydlig prioritering av cyklister
och cykelvägar kommer att göra färdsättet mer attraktivt. Den ökade cykeltrafiken bedöms inte ge upphov till
någon trängsel på cykelbanorna, särskilt som flera nya
cykelvägar planeras.
Kollektivtrafik
Stadsbusslinjerna flyttas ut från Hyllievångsvägen till
Lorensborgsgatan och från bussgatan i Holma till Pildammsvägen där bussen, i båda fallen, ges separata kollektivtrafikkörfält (som i framtiden kan nyttjas för spårväg). En utredning bör dock göras avseende vad
busskörfälten får för effekter på framkomligheten. Om
en analys skulle visa att busskörfälten kan leda till köbildning i sådan omfattning att även bussarna drabbas
genom att de inte kommer fram till busskörfälten och/
eller att det växer köer ut på Inre Ringvägen kan busskörfälten komma att omprövas.
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Planprogramsförslaget innebär att de boende i befintliga Holma får 100 m längre till en hållplats jämfört med
idag, samtidigt som tillgängligheten för boende i Kulladal förbättras. Den föreslagna flytten från Hyllievångsvägen till Lorensborgsgatan medför ingen större skillnad i
avstånd för de boende i Kroksbäck, men för de boende
väster om Lorensborgsgatan förbättras tillgängligheten
till kollektivtrafik. Kollektivtrafiken får en strukturerande och trygghetsskapande roll med en god koppling inte
bara till bebyggelsen i Holma och Kroksbäck, Kroksbäcksparken och badhuset utan även till bebyggelsen i
västra Kroksbäck och Kulladal.
Antalet kollektivtrafikresenärer kommer troligen att öka
som en följd av förtätningen. Det kommer också ske
en förflyttning från resor som idag görs med bil, då en
tydlig prioritering av kollektivtrafiken gör färdsättet mer
attraktivt. En ökad andel resenärer kan innebära att det
behövs en ökad turtäthet på stadsbusslinje 6 och 8, vilket tillsammans med busskörfält på stadshuvudgatorna
stärker kollektivtrafiken. Holmas och Kroksbäcks närhet
till Hyllie station med ett gångavstånd på 1000-1500
meter, ger goda förutsättningar för en hög andel resor
med kollektivtrafik. Den planerade spårvägen kommer
att stärka kollektivtrafikens attraktivitet ytterligare med
ett ökad antal resande som följd.
Spårväg
En trafikering med spårväg förutsätter relativt stora
svängradier, vilket tar stora ytor i anspråk. För att möjliggöra ett parkeringshus i fullgod storlek i sydöstra Holma måste den befintliga planskilda gång- och cykelpassagen strax norr om Hyllie trafikplats ersättas med en ny
längre söderut den dag spårvägen byggs ut. En utbyggnad av spårväg längs Pildammsvägen och Hyllie Boulevard, via Påskliljegatan, innebär också att gatusektionen
för Påskliljegatan behöver breddas något jämfört med
idag och att gatusträckningen sannolikt blir något rakare. Spårvägsutbyggnaden medför att korsningspunkter
för oskyddade trafikanter som rör sig längs grönstråken
mellan Kroksbäcksparken och Hyllie centrum måste ses
över så att säkra överfarter tillgodoses.
Biltrafik
Den framtida biltrafiken ska enligt TROMP:en vara
konstant till följd av överflyttningen av resor till de hållbara transportslagen. Tillskottet av nya boende i Holma
och Kroksbäck kan dock komma att generera en mindre
ökning av antalet resor med bil, vilket innebär något mer
trafik på de omkringliggande gatorna Pildammsvägen,
Ärtholmsvägen, Lorensborgsgatan och Annetorpsvägen/
Inre Ringvägen. Ökning av biltrafik kan ge en marginell
höjning av köbildning och fördröjning i högtrafik. De
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nya parkeringshusen placeras i utkanten av bebyggelsen
vilket begränsar biltrafiken inne i Holma och i Kroksbäck.
En omgestaltning av Pildammsvägen och Lorensborgsgatan med signalreglerade korsningspunkter och separata
körfält för biltrafik och buss kommer att minska gatornas kapacitetsreserv. Med den nuvarande trafikmängden
är det tillräckligt med ett körfält i vardera riktningen för
biltrafiken. Utöver denna trafik finns det ett begränsat
utrymme för mer trafik på Lorensborgsgatan. Om det
oaktat TROMP:en målsättning inträffar en trafikökning,
kan den ge upphov till köbildningar och fördröjningar
samt till en viss överflyttning av trafik från Pildammsvägen till Trelleborgsvägen.
Restiden samt förekomst av hastighetsreducerande åtgärder är avgörande vid val av färdväg. Även om Pildammsvägen byggs om till stadshuvudgata kommer det
gå snabbare att köra där eller på Trelleborgvägen jämfört
med på villagator i angränsade områden. Det är därför
inte troligt att det kommer att ske någon överflyttning
av trafik från Pildammsvägen till Per Albin Hanssons väg
eller till andra villagator i Kulladal. Den totala mängden trafik inne i Kulladal bedöms inte öka till följd av
de nya gatukopplingarna mot Pildammsvägen. Dock
innebär förslaget att en del av de boende inom Kulladal som färdas i bil från och till sin bostad kommer att
välja andra gator än idag. Förslaget innebär troligtvis en
viss förflyttning av trafik från Ärtholmsvägens östra del
till Velandergatan och Justinsgatan. Trafikmängden på
Velandergatan och Justingatan beräknas öka från dagens
uppskattade trafikmängd om ca 3-400 f/d till 1000 f/d
(vilket motsvarar 100 fordon per timme under maxtimmen). Samtidigt kommer trafikmängden på Södertorpsvägen, Törngatan och Kransgatan som ansluter till
Ärtholmsvägen att minska. De nya gatukopplingarna
från väster medför en jämnare fördelning av biltrafiken
inom Kulladal jämfört med idag då åtkomst till området
endast kan ske från norr.
De nya gatukopplingarna från Kroksbäck till Lorensborgsgatan bedöms öka trafikmängderna något på
Norrbäcksgatan och Sörbäcksgatan, främst till följd av
förtätningen. Gatorna bedöms inte komma att användas
för genomfart i någon större utsträckning då utformningen endast bör medge mycket låga hastigheter för
motorfordon. Trafikmängderna på Snödroppsgatan och
Hyacintgatan kommer också att öka något till följd av
förtätningen. Trafikmängden inne i Holma, där det idag
är bilfritt, kommer dock att vara mycket begränsad med
endast behörig trafik.

TRAFIKSÄKERHET
Pildammsvägen och Lorensborgsgatan vid planområdet
är idag utformade som infartsleder där de olika trafikslagen är helt separerade. Den trafikseparering som nu
råder, gör sträckorna så gott som förskonade från olyckor
mellan motorfordon och oskyddade trafikanter. På Pildammsvägen utmed Holma skedde exempelvis bara tre
trafikolyckor med personskador under åren 2010-2014.
En ombyggnad till stadshuvudgata innebär två treeller fyrvägskorsningar i plan på Pildammsvägen respektive Lorensborgsgatan. Korsningspunkterna kommer att
regleras med trafikljus. Trafikljus är nödvändiga för att
säkra framkomligheten över dessa relativt trafikerade gator. För att säkerställa en hög trafiksäkerhet behövs dock
även andra åtgärder i anslutning till korsningen. Låga
hastigheter är avgörande för trafiksäkerheten och kan
åstadkommas genom exempelvis en upphöjning av korsningen. Samtliga cykel- och gångöverfarter över stadshuvudgatorna och anslutande gator ska hastighetssäkras för
att undvika trafikolyckor med allvarliga personskador.
Den skyltade hastigheten kommer att sänkas från 60 till
40 km/h, vilket är positivt ur trafiksäkerhetsaspekt. Hastigheten är avgörande för trafiksäkerheten och en sänkning kommer kraftigt minska risken för allvarliga skador
och dödsfall vid en olycka.
Behörig motorfordonstrafik kommer att ges en grundläggande tillgänglighet i det befintliga Holma. Gatorna
kommer att utformas så att den begränsade motorfordonstrafiken endast kan framföras i mycket låga hastigheter, vilket innebär att trafiksäkerheten även fortsatt
kommer vara god.
Sörbäcksgatan och Norrbäcksgatan i Kroksbäck kommer
att få en annan utformning i samband med att de kopplas till Lorensborgsgatan. Hastigheten kommer därmed
att sänkas jämfört med idag vilket ger en ökad trafiksäkerhet ,trots det något ökade trafikflödet.
Trafikmängderna på Velandergatan och Justinsgatan
kommer att öka när de kopplas till Pildammsvägen, vilket ökar risken för konflikter mellan motorfordon och
oskyddade trafikanter. Trafikökningen kommer till största del att bestå av boende i Kulladal som tidigare kört
via Ärtholmsvägen. Gatornas utformning med parkerade bilar och många utfarter har en hastighetsdämpande
effekt. För att säkerställa trygga och trafiksäkra skolvägar
till Kulladalsskolan kommer trafiksituationen på Velandergatan och Justinsgatan att bevakas särskilt.
BULLER
Bullermurarna längs Lorensborgsgatan kommer till stor
del att ersättas med ny bebyggelse. Befintlig bebyggelse
kommer istället att skärmas av den tillkommande bebyggelsen. Vid öppningar i tillkommande bebyggelse på väs-

tra sidan, exempelvis vid Bågängsvägen, finns det dock
risk för att befintliga bostäder får en ökad bullernivå.
I de fall där bullernivåerna överstiger gällande riktvärden vid befintlig bebyggelse kan detta sannolikt åtgärdas
med hjälp av lokala bullerdämpande åtgärder. På Kulladalsidan kommer tillkommande bebyggelse att skärma
trafikbullret från Pildammsvägen då den ersätter befintliga skärmar och vallar på östra sidan av Pildammsvägen.
Den tillkommande bebyggelsen kommer att vara högre
än nuvarande bullerskydd vilket innebär att bullerdämpningen kommer bli bättre för många av de befintliga bostadshusen i Kulladal. Öppningarna som planeras mellan
den tillkommande bebyggelsen kommer däremot innebära att buller kommer att ta sig in på dessa platser med
något ökade trafikbullernivåer som följd. De befintliga
bostadshusen på Kulladal närmast Pildammsvägen är redan idag bullerutsatta. Detta trots att det finns skärmar
och vallar längs Pildammsvägen. Skillnaden i bullernivå
mellan nuläge och den situation som framställs i detta
planprogram bedöms som relativt liten. Att hastigheten
sänks till 40 km/h på Pildammsvägen är en starkt bidragande orsak till detta.
Delar av den tillkommande bebyggelsen kommer inte
klara riktvärdet för trafikbuller vid bostadsbyggnader enligt förordning 2015:216. I de fall riktvärdet överskrids
måste bostäderna planeras så att det ges tillgång till en
skyddad sida samt att lägenheterna utförs genomgående med minst hälften av bostadsrummen vända mot
den skyddade sidan. Uteplatserna som är kopplade till
bostadshusen ska också klara de krav som ställs på buller
vid uteplats. Dessa krav ska uppfyllas i samtliga fall där
riktvärdena vid fasad inte klaras. Vid fasader mot Pildammsvägen och Lorensborgsgatan kommer det höga
trafikflödet göra att riktvärdet för buller vid fasad kommer att överskridas.
Den biltrafikökning som planen ger upphov till kommer
endast påverka bullernivåerna längs omkringliggande gator marginellt. Detta då tillskottet sker på redan högtrafikerade gator och att det därmed inte kommer leda till
någon direkt ökning av den ekvivalenta ljudnivån.
Planprogrammet innebär att gator som idag är återvändsgator kommer att öppnas för genomfartstrafik.
Det gäller Norrbäcksgatan, Sörbäcksgatan, Snödroppsgatan och Hyacintgatan. Det innebär att en del bostäder
kring dessa gator, som idag är lugna och föga trafikerade,
kommer att få en ökad trafik med buller som följd, dock
uppskattningsvis under riktvärdet. I de eventuella fall
där riktvärdet överskrids kan detta komma att åtgärdas
med lokala skärmande åtgärder. De bullerutredningar
som hittills genomförts visar att bullerfrågan ska kunna
hanteras men att den ingående måste belysas i den framtida detaljplaneringen.
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5.5 MILJÖ, HÄLSA OCH
SÄKERHET
EKOSYSTEMTJÄNSTER
För att på ett strukturerat sätt konsekvensbeskriva planprogrammets miljö- och hälsoaspekter används här en
så kallad ekosystemtjänstanalys. Ekosystemtjänster är de
ekosystemprocesser som direkt kan kopplas till nytta för
människan där en del områden kan leverera flera tjänster samtidigt. Beroende på vilken typ av tjänst de bidrar
med till samhället kan tjänsterna (i enlighet med Millennium ecosystem assessment, 2005) delas upp i följande
fyra kategorier:
•

•
•

•

Reglerande tjänster, t ex skydd mot extrema väder
med reglering av vatteninfiltration, temperaturreglering, klimatanpassning och pollinering.
Försörjande tjänster, t ex livsmedelsproduktion, virke, färskvatten och energi.
Kulturella tjänster, t ex hälsa, rekreation, kulturhistoriska och estetiska värden, social interaktion, naturpedagogik och turism
Stödjande tjänster, t ex biologisk mångfald, fotosyntes, näringscirkulation, habitat.

Konsekvensbedömningen redovisas nedan där en bedömning av varje tjänst visar om tjänsten anses förbättras (+1), inte förändras alls (0) eller försämras (-1). Vissa
tjänster kan anses ha mindre betydelse än andra beroende på syfte och målsättning med planprogrammet, men
har i denna bedömning haft samma inbördes värde då
det ses som nödvändigt att samtliga ekosystemtjänster
värderas för att kunna bedöma om långsiktigt hållbarhet
kan uppnås.
SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Den sammanvägda bedömningen av tjänsterna ger totalt +6 poäng av 17 möjliga, där 8 tjänster inneburit en
positiv utveckling av området i ett ekosystemperspektiv
och två tjänster inneburit en negativ utveckling genom
planprogrammets genomförande. Planprogrammet innebär en förbättring, men det finns potential för ytterligare
förbättringar.
Utöver konsekvensbedömningen föreslås exempel på
”förbättringsåtgärder” som kan lyftas in i den fortsatta detaljplaneringen, exempelvis i form av planbestämmelser. Vid genomförandet finns alltså en flexibilitet för
markägare att i samråd med staden välja att förstärka
olika ekosystemtjänster. Ytterligare stöd vid val av planbestämmelser för att stärka ekosystemtjänsterna inom
området i kommande detaljplanearbete finns i BEST
rapporten (Boverket och ekosystemtjänsterna), Malmö
stad, 2016.
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Reglerande tjänster:
Pollinering			+1
Klimatanpassning
+1
Bullerdämpning 		
0
MKN Vatten			
0
MKN Luft			
0
Försörjande tjänster:
Matproduktion		
Färskvatten 			
Energi			

-1
0
+1

Kulturella tjänster
Hälsa och fritidsupplevelser
Sinnliga upplevelser		
Sociala interaktioner		
Naturpedagogik		
Symbolik och andlighet		

+1
+1
+1
+1
0

Stödjande tjänster
Biologisk mångfald		
0
Ekologiskt samspel		
0
Habitat/ Värdefulla naturtyper +1
Livskraftigt ekosystem i marken -1
REGOGÖRELSE FÖR BEDÖMNINGEN
Reglerande tjänster
Pollinering (+1)
En stor variation av växtlighet kvarstår genom trädgårdsstaden, ängslandskapet, stråket, skogslandskapet och
odlingslotterna. De tidigare ensartade gräsytorna längs
Pildammsvägen och Lorensborgsgatan bebyggs. Bostadsgårdar och gator bör fortsättningsvis ge möjlighet till varierad växtlighet så att en bredd av olika pollinatörer kan
fortsätta vistas i området.
Inför fortsatt planering: Möjliggör odlingslotter och
mångfaldstak (biodiversitetstak, sedumtak). Etablera
växter som blommar under olika delar av säsongen, för
att gynna en mångfald av pollinerare, exempelvis genom
tydliga skötselplaner.
Klimatanpassning (+1)
Planprogrammets förslag använder två strategier. Dels
klimatanpassning genom att skydda invånarna mot klimatförändringarnas effekter, dels energieffektivisering.
Vid nybyggnation ska öppet ytvattensystem etableras för
att minska risker för översvämning vid skyfallsregn (dagvatten). Skogsbältet ger möjlighet till skugga vid framtida högre temperaturer och vind. Genom användning
av grönytefaktor säkerställs etablering av en viss grad av
infiltrationsbenägen mark, gröna tak och fasader som ger
en kylande effekt på miljöerna runt byggnaderna.

Inför fortsatt planering: Utför sol- och skuggstudier samt
vind- och värmestudier. Möjliggör åtgärder som bidrar
till att minska värmebildning, t.ex.
• Främja träd, vegetation och markskikt som bedöms
kunna bidra till att minska värmebildning.
• Tillämpa grönytefaktor.
• Ställ krav på att viss andel av markytan ska vara fördröjande för att minska risken för översvämning.
• Möjliggör öppen dagvattenhantering.
• Möjliggör vegetationsklädda tak.
Bullerdämpning (0)
Idag är Lorensborgsgatan och Pildammsvägen starkt trafikerade gator. Utvecklingen av Holma och Kroksbäck
kan innebära ökade trafikmängder lokalt och därmed
marginellt ökande bullernivåer, framförallt längs de gator där planprogrammet föreslår en öppning för genomfartstrafik (se avsnitt om buller på sidan 85). Lokala bullerdämpande åtgärder kan bli aktuella.
Inför fortsatt planering: Arbeta aktivt med grön bullerreducering (gröna absorbenter, trädplanteringar med
mera) med arkitekt och landskapsarkitekt.
Miljökvalitetsnormer för Vatten (0)
En större andel markyta hårdgörs vilket leder till ökad
risk för översvämningar. Det förväntas dock inte försämra grundvattenkvaliteten, eftersom grundvattnet
löper under flera lager av svårgenomtränglig lera. Det är
viktigt att tillämpa fördröjning av dagvatten, vilket ger
möjlighet att rena vattnet innan det förs ut i ledningsnät
och vidare ut till recipienten. Dagvatten från Pildammsvägen och Lorensborgsgatan bör hanteras i det fortsatta
planarbetet.
Inför fortsatt planering: Identifiera områden på allmän
platsmark där dagvattenanläggningar av varierande karaktär kan anläggas. Ange dessa områden i plankarta.
Diskutera åtgärder för lokal dagvattenhantering, genomsläppliga ytor och gröna tak med berörda fastighetsägare.
Tillämpa grönytefaktor. Ange hur stor del av markytan
intill vägar som ska vara grön och infiltrationsbenägen.
Undvik i möjligaste mån att hårdgöra marken för att bibehålla markens naturliga rening av vatten.
Miljökvalitetsnormer för Luft (0)
Luftföroreningen är idag låg i området. Indikatorn kvävedioxid ligger enligt Malmö stads övergripande beräkning på mellan 10 och 20 mikrogram/m3. Större
trafikmängder finns idag på Lorensborgsgatan i väster,
Pildammsvägen i öster samt på Inre Ringvägen och Annetorpsvägen i söder. Dessa stora trafikleder har dock
begränsad påverkan på luftkvaliteten i området.
Luftkvaliten bedöms inte påverkas i särskilt hög grad vid
införandet av ny bebyggelse i området. Risk för ökad

nivå av luftföroreningar ökar möjligen något kring föreslagen bebyggelse längs Pildammsvägen, där relativt höga
hus kan komma att påverka luftomsättningen. Planering
av skolor och förskolor längs trafiklederna ska undvikas.
Ytterligare trädplantering i skogsbältet, gärna delvis med
barrträd som kan fånga partiklar året om, kommer att
medföra ökad möjlighet att filtrera luften.
Inför fortsatt planering: Planera för trädplantering längs
gatorna. Planera för träd på gröningarna och längs
ekostråket. Skapa förutsättningar för trädplantering
inom kvartersmark. Parkeringar bör inte lokaliseras i
nära anslutning till platser där känsliga personer vistas,
t.ex. i närheten av förskolor. Luftintag för ventilation
bör förläggas till den sidan av byggnaden som har minst
föroreningsbelastning. Där förskolors utemiljöer förläggs
till platser över parkeringsgarage är det av vikt att säkerställa att ventilation från garage inte förorenar luften.
Försörjande tjänster
Matproduktion (-1)
Särskilt bevarandevärd odlingsmark bedöms finnas i
anslutning till Kroksbäcksparken. Del av befintliga odlingslotter inom området längs Pildammsvägen tas i anspråk för ny bebyggelse. Odlingslotterna inom Hyllierankan kommer också att påverkas om det framöver blir
aktuellt att anlägga spårväg längs Påskliljegatan. Förutsättningarna för produktion av livsmedel möjliggörs
dock genom införande av nya odlingslotter på och mellan bostadsgårdar.
Inför fortsatt planering: Avsätt mark i planen med användning odling. Planera för stadsodling i dialog med
fastighetsägare. Säkerställ torgyta som möjliggör försäljning. Koloniföreningar, trädgårdsföreningar, mathantverkare och boende uppmuntras och informeras. Begränsa andelen hårdgjord mark.
Färskvatten (0)
En konsekvens av förtätningen i Holma och Kroksbäck
är att en större andel markyta hårdgörs vilket leder till
minskad infiltration av dagvattnet ner till grundvattenbassängerna. Idag används inte grundvattnet i Malmö
som en färskvattenresurs. Minskandet av infiltration till
grundvattnet påverkar därför, i dagsläget, inte tillgången
till färskvatten för Malmöborna. Förtätningen förväntas
inte försämra kvaliteten på grundvattnet, förutsatt att
dagvatten hanteras på ett hållbart sätt.
Inför fortsatt planering: Använd egenskapsbestämmelser
för byggnadsteknik t.ex. lägsta schaktningsnivå, största djup i meter eller lägsta nivå för dränerande ingrepp.
Använd dammar för rening av dagvatten.
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Energi (+1)
Planförslaget förespråkar lokal energiproduktion genom
solceller och solfångare på tak och fasader. Samtidigt
föreslås energieffektiviseringsåtgärder och tankar kring
hur hela planområdet kan försörjas med förnybar energi
presenteras. Även om planprocesserna i sig inte kan föreskriva produktionen av förnybar energi är det viktigt att
det inte sätts hämsko för att möjliggöra den långsiktiga
visionen.
Inför fortsatt planering: Möjliggör uppförande av solceller i planbestämmelser, medge den taklutning som krävs
för solceller. Ev. planlägga för biobränsleeldat värmeverk
eller plats för distribution av biobränsle, lagerhållning.
Dialog med teknisk förvaltning, miljöförvaltning och
energibolag är viktigt.
Kulturella tjänster
Hälsa och fritidsupplevelser (+1)
Tillgängligheten till park och grönområden bedöms som
särskilt god vid uppförande av nya bostäder inom planområdet. Genom föreslagna gång- och cykelstråk blir
grönområdena lättillgängliga. De viktigaste befintliga
motionsstråken för boende i området kommer att finnas
kvar liksom anläggningar för både utomhus- och inomhusidrott. Även skolor och äldreboenden har fortsättningsvis tillgång till Kroksbäcksparken. Utöver Kroksbäcksparken finns Pildammsstråket och Ärtholmens
koloniområde som närmaste grönområde. Kommunens
riktlinje om att som mest ha 300 meter till gröning
uppnås, trots att del av befintliga grönremsor längs Pildammsvägen och Lorensborgsgatan tas i anspråk för ny
bebyggelse.
Inför fortsatt planering: Bevara och utveckla de grönoch rekreationsytor som finns idag och säkerställ god
tillgänglighet till dessa genom detaljplan. Möjliggör
tillägg av gröna ytor/stråk/dagvattenhantering inom befintlig och ny bebyggelse.
Sinnliga upplevelser (+1)
Genom att fastställa och utveckla skogsbältet samt utpeka Kroksbäcksparken som naturvärd för stadsdelen,
säkerställs möjligheter att uppleva sinnesstämningar av
naturens årsväxlingar, fågelsång, doft av gräs, prassel av
löv i höstsolen och regnets lugnande ljud i vattensamlingar och öppna dagvattenstråk. De befintliga och nya
bostadgårdarna behåller sina trädgårdar och gårdsmiljöer samtidigt som anläggning för dagvattnet kompletteras främst i nya bostadsområden i Holma, men även i
Kroksbäck. Stråket utmed Parkpromenaden mot Holma
ger möjlighet till fler sinnliga upplevelser.
Inför fortsatt planering: Lokalisera bebyggelse, särskilt
publika byggnader, så att de tillvaratar och stärker sinnliga upplevelser. Möjliggör för natur, park, rekreation
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och damm. Skapa tysta miljöer. Bevara och skapa platser
med speciella naturupplevelser. Skapa utsiktsblickar. Etablera fågeltorn.
Sociala interaktioner (+1)
Förslaget omfattar inslag av grönska i anslutning till mötesplatser och även sociala aktiviteter vid förskolor och
skolor nära parken. Hyllievångsvägen integreras med
parken i högre grad än idag genom nya platser mellan
gata och park. Det skapas även ett sammanhängande
stråk genom Holma som går vidare österut mot Kulladal, där nuvarande villaområde knyts närmare samman med Holma via blandad bebyggelse i form av låga
flerbostadhus, radhus och verksamheter. Redan tidigare
finns mötesplatser som hundrastplatsen, temalekplatsen,
odlingslotterna och badhusparken. Dessa mötesplatser
skapar en interaktion mellan olika stadsdelar.
Inför fortsatt planering: Säkerställ allmän platsmark som
stärker de stråk där människor vill röra sig och mötas.
Möjliggör platser för sociala interaktioner som hållplatser, torg, handel, idrott, samlingslokaler, koloniområden
och lekplatser.
Naturpedagogik (+1)
Genom att Kroksbäcksparken anges som naturvärd för
stadsdelen kommer den naturligt att bli en målpunkt
för skolutflykter. Holmaskolans och Krokbäcksskolans
lokalisering i anslutning till parken ger naturpedagogiska möjligheter. Även naturskola för allmänheten kan ges
möjligheter att samutnyttja lokaler med förskolor och
skolor. Det finns träd att klättra i, vilda blommor att
plocka, insektsbon att upptäcka.
Symbolik och andlighet (0)
Naturen har även betydelse för olika religioner och kulturer, där avskilda platser kan ge möjlighet till reflektion.
Planförslaget pekar inte ut specifika platser eller naturtyper viktiga för någon kulturell eller religiös betydelse.
Ingen begravningslund eller annan specifik andlig plats
tillskapas. Kroksbäckskullarna används idag både för
mäktig utsikt och meditation.
Inför fortsatt planläggning: Värna om de avskilda gröna
platser som finns idag och tillskapa, om möjligt, nya.
Stödjande tjänster
Biologisk mångfald (0)
Biologisk mångfald, livsmiljöer eller ekologiska samband
är inte tjänster i sig, men - utan dem kan många av de
växt- och djurarter som levererar reglerande eller kulturella tjänster inte överleva.
Kroksbäcksparken fungerar som en stödjande tjänst och
utses i planprogrammet, med stöd från Naturvårdspla-

nen, till naturvärd för stadsdelen. Parken bidrar med förutsättningar för en bibehållen och ökad biologisk mångfald och fotosyntes. Genom vegetationen ges möjlighet
till kontinuitet för det vilda djur- och växtlivet. Planprogrammet innebär en omfördelning av de bebyggda ytorna i den västra delen av parken mot Hyllievångsvägen.
Detta innebär totalt att ingen ytterligare parkmark tas i
anspråk jämfört med dagsläget. I parkens nordöstra hörn
uppförs ny förskola. Förslaget avviker mot översiktsplanen som anger park. Motiv till ianspråkstagandet är här
användning för allmännyttigt ändamål. Den biologiska mångfalden bedöms inte försämras i jämförelse med
dagsläget trots förtätning. En bidragande orsak är att
grönytefaktor kommer att användas.
Förutom i Kroksbäcksparken återfinns höga värden av
biodiversitet kring skolgårdarna, idrottsanläggningarna,
koloniträdgårdarna och de privata trädgårdarna. Sådana
ytor utgör en stor andel av planområdets yta. Koloniträdgårdarna utanför planområdet i Ärtholmens koloniområde i norr och Hyllierankan söder om planområdet, har även stor betydelse för fortsatt biodiversitet och
pollinering.
Inför fortsatt planering: Möjliggör markanvändning
som främjar biologisk mångfald, till exempel genom
bevarande av träd (marklov), vegetation och markskikt,
tillkomst av odling och plantering, vegetationsklädda fasader och tak samt öppen dagvattenhantering.
Ekologiskt samspel (0)
De ekologiska kopplingarna ut från området är idag begränsade, både i yta och i ekologisk variation. Ett visst
försämrat ekologiskt samspel med omkringliggande
områden sker där grönstråket längs Pildammsvägen mot
Kulladal, respektive längs Lorensborgsgatan mot västra
Kroksbäck, utgår och ersätts med bebyggelse. Samtidigt utses Krokbäcksparken som en naturvärd, vilket ses
som ett tillskott i planprogrammet. Inga nya korridorer skapas mot norr eller söder som skulle kunna gynna
spridning eller utgöra bättre korridorer för till exempel
insekter eller fåglar.
Inför fortsatt planering: Konnektivitetsanalys, barriäranalys och biotopkartor kan användas i det fortsatta utredningsarbetet inför detaljplaneringen. Skydda specifika
träd eller naturelement som är viktiga för spridning och
samspel.
Habitat /Värdefulla naturtyper (+1)
Planprogrammet identifierar olika typer av habitat som
skogspartier, ängsmarker, kolonilotter, gårds- och trädgårdsmiljöer. Även om t.ex. skogsbältet aldrig kommer
att bli en riktig skog i vanlig bemärkelse bedöms att ett
genomförande av de olika karaktärsdragen kan bidra till
en större variation av habitat än vad som är fallet i dag.

Inför fortsatt planering: I den fortsatta planeringen är
det viktigt att hålla fast denna klassificering och se till att
olika delar av Holma och Kroksbäck utvecklas och att
skillnader i habitat förstärks och stöttas.
Livskraftigt ekosystem i marken (-1)
Det finns i dagsläget inga planer på att använda ytorna i
planområdet för väsentlig eller kommersiell matproduktion. Marken i Kroksbäcksparken har använts som parkmark i många decennier, inga näringsämnen har tillförts
i större utsträckningen men inte heller tagits ur. Det bedöms i dagsläget att inga områden är förorenade i större
utsträckning idag, möjligen med undantag av de ytor
som är asfalterade. Den förtätning som planprogrammet
föreslår betyder dock att markens bördighet kommer att
försämras på de ytor som inte är bebyggda idag.
Inför fortsatt planering: Överväg att planlägga viss mark
för odling, lämpligen på bördig jord. Sträva efter att inte
bebygga eller hårdgöra dessa ytor. Ställ krav på drift/
skötsel med skötselavtal. Föreslå mångfunktionella ytor/
översvämningsytor.
RISK OCH SÄKERHET
Ny byggnation kan medföra att befintliga räddningsvägar påverkas. Framkomlighet för räddningstjänsten
och möjlighet till uppställning för hjälp vid utrymning,
även från befintliga byggnader, behöver studeras under
detaljplaneskedet.
Omgivande vägar är inte utpekade som rekommenderade transportleder för farligt gods, men kan utgöra närmaste väg, som till exempel Annetorpsleden, för en del
sådana transporter. Vissa byggnadstekniska åtgärder kan
behöva vidtas för riskreducering.
Drivmedelstationen i nordöstra Holma försvinner på
sikt då planprogrammet föreslår bostadsbebyggelse och
parkeringshus på platsen. All bebyggelse föregås av detaljplaneläggning. Tider för planläggning, utbyggnadstakt med mera framgår av kapitel 4, Genomförande.
Skyddsavstånden kan, så länge stationen är kvar, maximalt bli 100 meter till svårutrymda lokaler (skola, förskola, lokal för publik t.ex.). Skyddsavståndet från lossningsplats till bostäder är 25 meter. Vid lossningsplatsen
(ett skåp med ett antal avluftningsrör) fyller tankfordonet på cisternerna på bensinstationen. På den aktuella
bensinstationen ligger lossningsplatsen norr om byggnaden intill infarten till fastigheten.
Angående översvämningsproblematik inom planprogramsområdet, se sid 92-93 samt 123-124.
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6. FÖRDJUPNINGAR
6.1 FUNKTIONER OCH
NYCKELTAL

Den planerade bebyggelsen genererar behov av och utgör underlag för kommunal och annan service. Nyckeltalen nedan är ungefärliga och kan användas för att i ett
tidigt skede i planeringen skapa en övergripande bild av
förhållandet mellan bostäder, verksamheter och service
i området, samt över vilka ytor som krävs för respektive
funktion.
Bostäder
Antal bostäder i ny bebyggelse: ca 1 600 i Holma och
600 i Kroksbäck
Antal boende i ny bebyggelse: 4 400
Nyckeltal: genomsnitt för Malmö är ca 2 invånare/bostad.
Vårdboende
Nyckeltal vid nyplanering: 1 plats/80 invånare, 90 kvm/
plats.
LSS-boende
Nyckeltal vid nyplanering: 1 plats/50 invånare. 150
kvm/plats i enheter om 6-8 platser.
Grundskolor
Nyckeltal nybyggt bostadsområde efter 5 år: 0,25 elever/
lägenhet och 0,75 elever/småhus.
Ytbehov/elev: 15 kvm BTA byggnad, 15 kvm utevistelse
+ ytor för angöring.
Grundskoleförvaltningen räknar med att Holmaskolan,
vid ett fullt utbyggt Holma, behöver byggas till eller helt
ny så att den kan rymma en treparallellig F-6 skola (ca
525 elever). Förutom skola kan tomten rymma Folkets
hus eller liknande funktion.
Kroksbäckskolan har idag överkapacitet och skulle
kunna rymma även de nya elever som ett fullt utbyggt
Kroksbäck genererar.
Lokaler för idrott tillkommer med ca 1100-1800 kvm
BTA.
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Förskolor
Nyckeltal nybyggt bostadsområde efter 5 år: 0,1 barn/lägenhet och 0,25 barn/småhus.
Ytbehov/barn: 15 kvm BTA byggnad. Utöver det krävs
30 kvm utevistelse/barn samt ytor för angöring, cykelparkering mm.
Förskoleförvaltningen räknar med ett behov av sammanlagt 760 förskoleplatser på lång sikt vid ett fullt utbyggt
Holma och Kroksbäck. Varje förskola ska planeras för
minst 80 förskoleplatser och gärna placeras nära annan
förskola för att kunna samutnyttja lokaler och funktioner.
Fritidsgårdar
I Holma och Kroksbäck finns tre fritidsgårdar: Flamman
Ungdomarnas Hus (Kroksbäck), Lyktan (Kroksbäck),
och Holma Aktivitetshuset (Holma). Fritidsgårdarna är
viktiga mötesplatser för områdets ungdomar. Verksamheterna sätter stark prägel på områdets identitet.
Samutnyttjande av lokaler
Exempel på andra funktioner som kan samnyttja skoloch förskolelokaler och skolgårdar:
• Fritidsgård och föreningsaktiviteter i skollokaler.
• Skolkök som används av föreningar.
• Möten över generationsgränser exempelvis genom
samlokalisering av ålderdomshem och skolor.
• Idrott och fysisk aktivitet på skolgård och i idrottslokaler.
• Ekologiskt fokus med odling och allmän trädgård på
skolgården.
• Lokal energiproduktion kopplad till pedagogik.
Lokaler för näringsliv
Fler arbetsplatser i området är ett starkt önskemål bland
de boende.
Utgångspunkten är att planprogram och detaljplaner ska
stödja initiativ för nya arbetsplatser dels genom att peka
ut lämplig lokalisering, dels genom att genom planbestämmelser underlätta för flexibilitet. Se även avsnitt om
sociala klausuler på sid 73.

Dagligvaror
Olika mindre butiker för dagligvaror har funnits i området sedan det byggdes. Den föreslagna förtätningen kommer att ge ett större befolkningsunderlag och
därmed bättre förutsättningar för handel. Nära service
skapar naturliga mötesplatser i området och uppmuntrar till cykel- och gångtrafik. En mindre livsmedelsbutik
kräver ca 5000 boende inom 5-7 min gångavstånd (40%
köptrogenhet).
Restaurang/café
Det behövs ca 100 arbetsplatser för att fylla 20-25
lunchplatser.
Boende i området, besök till badhuset (300 000 pers/år),
och besök till parken tillkommer som underlag för café
och restaurang.
Kultur
Kultur har en förmåga att skapa sammanhang och delaktighet och är en självklar pusselbit i ett attraktivt område. Genom att stärka kulturen kan de lokala eldsjälarna släppas fram och de ungas kraft kan bli en resurs
i utvecklingen. Att få möjlighet att uttrycka sig genom
konst och kultur är inte minst viktigt om man känner
sig språkligt osäker.
Utgångspunkten i planprogrammet är att kulturen ska
få växa fram fritt hos människor, utifrån lokal kraft och
särprägel, och mötas upp av en förberedd struktur. Planprogram och detaljplaner ska stödja initiativ för kultur
dels genom att peka ut lämplig lokalisering, dels genom
att med planbestämmelser underlätta för flexibilitet.
Föreningslokaler, mötesplatser inomhus
Föreningslivet är mycket aktivt i området. I södra Kroksbäck saknar man dock idag både föreningslokaler och en
större festlokal. Dessa lokaler kan, om de placeras synligt
och öppet mot stråken, vara en stor resurs för att skapa
trygghet i området.
Funktioner som Folkets Hus och aktivitetshus har stor
betydelse för de boendes identitet och vardag och ska
fortfarande rymmas inom området. Lokaler ska ersättas
innan byggnader rivs.
Fritidsanläggningar
I och i direkt anslutning till området finns Kroksbäcks
IP, Hylliebadet och Hyllie Sportcenter. Invid badet anläggs en ny park med parkour, skejt, utegym och skridskobana. I norr ligger Stadionområdet och i öster Söderkullas IP.

Fritidsförvaltningen har planer på att anlägga en konstgräsplan på Kroksbäcks IP, vilket kommer att medföra
en ökning av verksamhetstimmar. Detta medför också
ändringar av belysningen på idrottsplatsen från dagens 100 lux till 200 lux, vilket är viktigt att tänka på
vid exploateringen runt Kroksbäcks IP. Detta då stark
belysning i tät bebyggelse kan upplevas som störande.
Fotbollsplanerna kommer att samutnyttjas med skolan i högre grad än idag, då anläggningarna kommer att
vara tillgängliga för användning dagtid. Under de tider
då planerna inte är bokade för verksamhet kan området
med fördel användas för spontanverksamhet.
Fotbollsplanerna föreslås på sikt sänkas, så att de även
kan nyttjas som tillfälliga översvämningsytor vid skyfallsregn.
Allteftersom Kroksbäcksparken utvecklas ökar också behovet av allmänt tillgängliga utrymmen för omklädning
och dusch, vilket föreslås mötas genom att bygga om
och öppna upp de befintliga servicebyggnaderna intill de
två fotbollsplanerna.
Fritidsförvaltningen har idag förråd i parken som måste
ersättas på annan plats när marken exploateras.
Odling
Lokala odlingslotter bidrar till den sociala sammanhållningen i området genom att erbjuda plats för gemensamma intressen som kan skapa nya sociala strukturer
och sammanhang.
Krattans odlingsområde i Holma planeras att bebyggas.
Odlarna ska erbjudas nya odlingslotter innan området
tas bort, så att de får möjlighet att flytta plantor till ny
plats i god tid före flytt.
Parkering
Se kap 6.4 och detta planprograms bilaga Hållbart resande i Holma och Kroksbäck.
Parkeringshus som mobilitetsnoder
Två mobilitetsnoder, en i Kroksbäck och en i Holma, ska lokaliseras. Mobilitetsnoderna kan till exempel
innehålla cykelservice, cykelpool och servicestation med
laddningsstolpar. Mobilitetsnoderna beskrivs utförligare
i detta planprograms bilaga Hållbart resande i Holma och
Kroksbäck.
Avfallshantering
De befintliga miljöhusen i Holma kan idag inte nås med
sopbil för hämtning eftersom biltrafik inte är tillåten i
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stora delar av området. Istället hämtas kärlen med häst
som drar dem ut till omkringliggande gator där avfallet hämtas. Planprogramsförslaget medger en något
ökad biltillgänglighet i Holma, ungefär motsvarande
den i Kroksbäck, där sophämtningen sker från de tre
östvästliga gatorna Norrbäcksgatan, Sörbäcksgatan och
Mobäcksgatan. I södra och mellersta Kroksbäck lämnas
avfallet i återvinningsrum längs gatorna, medan man i
HSB:s område i norra Kroksbäck låter sopbilen köra in
på de egna gångvägarna. Detta är en möjlig lösning även
i Holma.Tillgängligheten för sopbilar får dock avvägas
mot trafiksäkerhet och trygghet för de boende, och då
framför allt för barnen. Hämtning med sopbil längs de
allmänna gatorna i Holma, befintliga och nya, lämnar
stora ytor i området bilfria men kräver att miljöhus eller nedgrävda behållare placeras invid de biltillgängliga
stråken. Detta medför att en del boende får längre att
gå med sitt avfall än vad de gör idag, då avfallet hämtas
med häst från fler platser i området.
Kvartersnära återvinningscentral
En kvartersnära återvinningscentral har diskuterats på
Norrbäcksgatan i Kroksbäck. Se mer på sid 97.
Teknik
Nya friliggande nätstationer kommer att behövas. Nyckeltal: 3 nätstationer/1000 nya lgh.
Del av befintlig fjärrvärmeledning längs Pildammsvägens
västra sida förutsätts flyttas ut i Pildammsvägen. Detta
för att möjliggöra den nya bebyggelse som planprogrammet föreslår i den del av norra Holma där det idag ligger
en bensinstation.
Nya målpunkter
Det finns både plats och behov av fler målpunkter och
under arbetet med planprogrammet har olika uppslag
kommit fram. Några redovisas här nedan för inspiration
och eventuell vidare utredning.
• Museifilial för temporära utställningar i Kroksbäcksparken. Inspiration kan hämtas från Borås som öppnar ett orangeri i stadsparken för att öka tryggheten
och skapa en plats för dialog om hållbar utveckling.
• Världsarboretum. Träd från alla delar av världen som
de boende härstammar från. Projektet genomförs i
samverkan med boende/lokala föreningar.
• Möjlighet för barn att ha kaniner och andra djur på
gemensam plats i parken, som en liten 4H-gård.
• Klättervägg på något av höghusen. Medborgarförslag har tidigare lagts om att inrätta en sådan i centrala Malmö.
• Kullarna kan utformas som en backträningslöparbana med belysta serpentinvägar.
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6.2 KLIMAT OCH ENERGI
Klimat och energi behandlas i stadsutvecklingssammanhang ofta tillsammans. Anledningen är att utsläpp av
växthusgaser, exempelvis vid uppvärmning av hus, med
största sannolikhet orsakar klimatförändringar. Genom
att minska energianvändningen minskas därmed även
klimatförändringarna. Att klimatet redan ändras behöver
dock hanteras oavsett hur mycket vi kan minska energianvändningen. Strategierna för att göra Holma och
Kroksbäck mer klimat- smart delas därför upp i två huvuddelar. Dessa är:
Klimatanpassning: anpassning av området och bebyggelsen så att dess motståndskraft och förmåga att skydda
invånarna mot de pågående klimatförändringarnas effekter (till exempel mer och häftigare nederbörd och stormar, kraftigare värmeböljor) förstärks.
Energieffektivisering och minskad klimatpåverkan:
fysiska förändringar av området och bebyggelsen som
tillsammans med ett förändrat beteende hos invånarna
medför lägre användning av energi och mindre utsläpp
av växthusgaser.

KLIMATANPASSNING
Mikroklimat – skydd mot värmeböljor, vind och
nederbörd
Den som är ute och rör på sig förbättrar sin hälsa och
sprider samtidigt, bara genom att synas, trivsel och
trygghet i sin omgivning. I den mån vi kan välja om vi
ska gå ut eller inte, är det nog ofta vädret som får vara
avgörande. Vädret låter sig inte påverkas av ett områdes
fysiska struktur, men med rätt planering kan man skydda mot det som är mest obehagligt och förstärka det som
är härligt, så att fler människor väljer att vara ute oftare.
Även inne i husen påverkas vi av klimatet. Många av husen har en stor fasadyta mot söder och kan därför vid extrema värmeböljor få höga innertemperaturer och dåligt
inomhusklimat, vilket både är otrivsamt och dåligt för
hälsan. Särskilt känsliga grupper är äldre och sjuka.
• Se till så att det finns många platser att stanna till på
med skugga, lä, sol och regnskydd.
• Åtgärda särskilt väderutsatta platser och undvik att
skapa nya. Trånga passager, långa obrutna sträckor eller blåsiga platser invid höghus kan till exempel kompletteras med träd som bryter vindarna.
• Solstudier, som görs i detaljplaneskedet, identifierar
de platser som fångar solen. Ett klokt val av användningen av dessa platser innebär att utomhussäsongen
kan förlängas då det blir behaglig värme tidigare på
våren och senare på hösten.
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• Vindstudier ska komplettera bilden av solstudien genom att identifiera platser där vinden blåser obehagligt och därför inte bjuder in till längre vistelse.
• Skapa goda möjligheter till att skärma av solinstrålning i befintliga och nya lägenheter genom vegetation
eller tekniska åtgärder utanför, på eller i byggnaden.
Grönytefaktor
I den täta staden är det viktigt att kvartersmarken utnyttjas för behovet av gröna och blå strukturer. Det är
också viktigt att beakta strukturernas kvalitet, inte bara
area. Ett stort träd med en välutvecklad krona har en
större sammanlagd bladyta än en stor gräsmatta men
behöver mycket mindre plats. Trädet erbjuder dessutom
livsmiljö för ett större antal arter och har stor betydelse
för platsens mikroklimat.
”Riktlinjer för grönytefaktor” (Stadsbyggnadsnämnden,
dec 2014) ska tillämpas vid framtagande av kommande
detaljplaner inom området. Grönytefaktor är ett planeringsinstrument för gröna och blå strukturer på kvartersmark. Gröna och blå element, såsom träd och buskar,
växtbäddar, fasadgrönska och vattendrag, definieras som
mätbara och jämförbara delfaktorer. Delfaktorerna definieras enligt elementens värde för ekosystemtjänster.
Summan av delfaktorerna kallas ekoeffektiv yta och delas
med fastighetens yta för att få fastighetens grönytefaktor.
Grönytefaktorn = ekoeffektiv yta / fastighetens yta.
Kroksbäcksparken som naturvärd
En naturvärd definieras som en nod som ger förutsättningar att koppla spridningsvägar av både växt-och djurliv in och ut från området.
Kroksbäcksparken fastställs som naturvärd för hela stadsdelens fågel-, djur och växtliv, som ett redan fungerande
ekosystem i urban miljö. Det ger en långsiktig balans ur
miljö- och klimatperspektiv, där den skånska myllan ger
goda förutsättningarna för en ökad artrikedom av fåglar,
vilda djur och växtlighet till närområdet. För varje år
kommer parkens funktion som naturvärd att öka i betydelse i takt med stadens förtätning, där boende i närområdet och besökare från hela stadsdelen kan åtnjuta
parkens frodiga grönska och stora naturytor.
Parken som naturvärd har också stor betydelse för den
klimatanpassning som är nödvändig genom en utvecklad dagvattenhantering, ökad tillgång på vegetation för
koldioxidupptag, luftrening, utjämning av temperatursvängningar, vinddämpning, höjning av luftfuktigheten
och filterering av partiklar. Befintlig vegetation i stråket
behålls i så hög usträckning som möjligt. Avverkningsförbud för träd gäller. Etablering av fler träd med koppling till närliggande stråk och grönstruktur ger möjlighet
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till kontinuitet och fler arter.
Som karaktär utgörs planprogramsområdet av tidstypiska
generösa utemiljöer med öppna samband mellan bostadsgårdar och park. Kroksbäcksparken har med sin storlek
fått en stor betydelse för boende och besökande i området. Norr om parken ligger Ärtholmens koloniområde
som en isolerad grön ö med höga häckar runt om, men
med ett enormt utbud av varierad biologiskt mångfald.
Kontakten mellan Kroksbäcksparken och koloniträdgårdsområdet är idag ganska dålig, liksom kontakten
med Pildammstråket mot norr och ekostråket i söder.
Dessa intilligande områden har samtidigt en stor betydelse som ”ekostråk” som hjälper till att bibehålla inflödet
av naturliga växtarter och ett rikt fågel- och djur liv till
Kroksbäckparken.
Översvämningar och skyfallshantering
Det är inte möjligt att dimensionera Va-systemen för alla
slags regn. Det område som löper störst risk för översvämningar i området i framtiden är Hyllievångsvägen,
då den utgör en lågpunkt i området. Detta kan, till viss
del, avhjälpas genom att:
• Avlasta dagvattenledningsnätet längs Hyllievångsvägen genom att främst i Holma arbeta med öppen
dagvattenhantering. Genom att välja en öppen dagvattenlösning i Holma vid nybyggnation minskar
trycket i ledningarna nedströms mot Hyllievångsvägen.
• Avleda ytvatten söderifrån samt från Kroksbäcksparken till lämpliga översvämningsytor i parken.
• Sänkor inne på gårdar och genomsläppliga markmaterial på gång- och cykelbanor och gårdar möjliggör
fördröjning och viss infiltrering av vatten i marken
och minskar flödet till kommunala dagvattenledningar som är hårt belastade vid stora nederbördsmängder.
• Gröna tak och fasader har en viss kapacitet att fördröja dagvattenflödet, framför allt vid mindre regnmängder. De bidrar också till att skapa bra lokalklimat, biologisk mångfald och trivsel kopplad till flora
och fauna.
I planprogrammet föreslås att en översvämningsyta skapas vid Kroksbäcks IP genom att befintliga fotbollsplaner sänks. Ytan ersätter därmed Hyllievångsvägen som
områdets lägsta punkt. Stor del av översvämningsproblematiken kopplad till skyfallsregn bedöms kunna hanteras genom föreslagen sänkning av fotbollsplanerna.
Hyllievångsvägen kommer dock även fortsatt vara en av
lågpunkterna i planprogramsområdet och ska hanteras
som en sådan i kommande detaljplanering. En mindre
mängd vatten kommer troligtvis stå i Hyllievångsvägen
och längs östra delarna av Sörbäcks- och Norrbäcksgatan
vid skyfallsregn, även med genomförd översvämningsyta

IDÉBILD ÖVER HUR NEDSÄNKTA FOTBOLLSPLANER, MED TILLHÖRANDE SLÄNTER, I KROKSBÄCKSPARKEN KAN GESTALTAS.
BELYSNINGSSTOLPAR OCH STÄNGSEL RUNT PLANERNA ÄR INTE REDOVISADE. BILD FRAMTAGEN AV TENGBOM.

i parken enligt ovan. Övervägningar kring lägsta höjd för
färdigt golv, byggnadstekniska speciallösningar och förhöjda trottoarkanter blir därmed sannolikt aktuella som
en del i planeringen för ny bebyggelse längs dessa gator
(se även sid 123-124).

Upphöjd byggnad/färdigt golv/
byggnadsteknisk speciallösning

Förhöjd trottoarkant

Arbete pågår för närvarande med framtagande av en skyfallsplan för Malmö. I denna presenteras en övergripande strategi och handlingsplan för hur staden framöver
ska rustas mot kommande skyfall. Principer kring hur
översvämningar inom staden framöver ska hanteras (i
gator eller med översvämningsytor i park eller både och)
kommer ytterligare att belysas i arbetet med skyfallsplanen. Denna kommer också behandla konsekvenser, exempelvis avseende eventuella föroreningar som konstgräs
på nedsänkta fotbollsplaner kan komma att föra med sig
ut i vattnet vid översvämning.
ENERGIEFFEKTIVISERING OCH MINSKAD
KLIMATPÅVERKAN
För att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser krävs två typer av åtgärder, dels energieffektivisering, dels produktion av förnybar energi.

Målsättningen för Holma och Kroksbäck är att områdena, tillsammans med Hyllie centrumområde, ska visa
vägen för hur gamla och nya områden kan bli mer energieffektiva och självförsörjande på energi. Lärdomar och
erfarenheter från arbetet med klimatkontraktet i Hyllie,
precis söder om Holma och Kroksbäck, ska överföras i
största möjliga mån. Klimatkontraktets arbete går ut på
att försörja Hyllie till 100% med förnybar eller återvunnen energi. Även om Hyllie består av nyproduktion görs
många satsningar för t.ex. ett smart elnät som går att
överföra till Holma och Kroksbäck.
Det finns stor potential att förbättra fastigheternas energiprestanda. Förbättringar behöver dock ske så att hyreshöjningar på grund av den förbättrade standarden inte
leder till att boende inte har råd att bo kvar i området.
Byggnadernas kulturhistoriska värde kan också medföra
krav på utformningen. Det finns dock många exempel i
landet som visar på goda lösningar.
Olika typer av åtgärder kan bidra till ökad energieffektivitet (t.ex. isolering, fönster med låga U-värden, värmeåtervinning från frånluften, mm.). Vilka åtgärder som
är mest rimliga och effektiva får bedömas i de enskilda
fallen. För att målen i Malmö stads miljöprogram ska
kunna nås är det dock viktigt att åtgärderna genomsyras
av en hög ambitionsnivå när det gäller energianvändning
i byggnaderna.
• I största möjliga mån bör energieffektiviseringsåtgärder planeras och genomföras i ett större sammanhang
där även andra aspekter i området förbättras.
• Fysiska åtgärder bör kopplas till mjuka åtgärder såsom informationsspridning.
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Energiförsörjning och energieffektivitet
Ett problem med att ställa om samhällets försörjningssystem i allmänhet, och i ett mindre område i synnerhet,
är att stora investeringar redan har gjorts i de befintliga systemen och att det på kort sikt nästan alltid blir
billigare att utnyttja befintlig kapacitet eller investera i
ökad kapacitet i dessa, än att investera i helt nya system.
Det innebär att ett drastiskt systemskifte vad gäller t.ex.
energi och avloppsystem i områden som Holma och
Kroksbäck sannolikt blir alltför dyrt med de ekonomiska investerings- och redovisningssystem som finns idag.
I dagsläget måste därför inriktningen vara att, i stor utsträckning, bygga vidare på befintliga system och vidta
åtgärder och göra kompletteringar som möjliggör en
kontinuerlig förändring mot ökad hållbarhet eller som
bygger en bas för ett större skifte i framtiden.
Energianvändning				
För att minska energianvändning i husen föreslås en
rad åtgärder. En del kommer att vara fullt synliga,
och en del kommer inte att märkas lika tydligt. Vid
renovering av husen kan det till exempel bli aktuellt att
byta ut fönstren eller att bygga om ventilationen. Det är
i dagsläget oklart vilka och hur många hus som berörs
och hur stor påverkan blir. I de hus där man gör större
ingrepp kommer man förmodligen även att installera så
kallade smarta mätare där varje hushåll kan se sin egen
el- och varmvattenförbrukning. Vid nybyggnation finns
särskilda regler för energianvändning.
Möjligheter till förbättring av energisystemet
Uppgraderingen av energidistributionssystemen med
modern teknik är möjligt och skulle underlätta styrning
och leverans av el- och värmeenergi samt minska energiförlusterna. Det skulle också ge bättre möjligheter för
brukarna att styra sin egen energiförbrukning.
En framtida inriktning bör vara att optimera dessa system genom ökad integrering och tillskapande av flexibilitet. Förutsättningen för att en sådan optimering kan
ske är att energidistribution möjliggörs på en mer detaljerad skala, d.v.s. att enstaka hus och till och med lägenheter kan styras separat. För detta krävs på fjärrvärmesidan att fler undercentraler inrättas.
•

Vid större ingrepp eller renovering av det befintliga
beståndet ska styr- och mätutrustning integreras i
energidistributionsnätet. Mät och styrutrustning ska
helst finnas på lägenhetsnivå, annars för varje hus.

Solenergi
Den största potentialen för att producera egen energi
inom området kommer från solen. Tekniken för solfångare är idag så långt utvecklad att det i många fall
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kan vara ekonomiskt lönsamt att investera i en sådan
anläggning. Om även fjärrvärmenätet utvecklas kan det
bli möjligt att leverera varmt vatten till fjärrvärmenätet.
Detta skulle kräva att nätet ändras till ett lågtemperaturnät, istället för dagens högtemperaturdrift. Alternativt
kan värme från solfångare användas för uppvärmning av
tappvarmvatten i byggnaderna.
Solceller producerar el som redan idag kan kopplas in
på elnätet. Effektivast är solceller som rör sig med solen,
därefter de med en fast optimerad vinkel mot söder men
även fasadmonterade, vertikala solcellspaneler kan vara
intressanta. Solceller kan antingen leverera el till värmepumpar eller användas till att täcka det elbehov som fastigheterna eller boende har. Solcellsanläggningar kan med
fördel kombineras med gröna tak eftersom de gröna takens kyleffekt ökar solcellernas effektivitet. Utvecklingen
mot effektivare och billigare enheter gör att det i en snar
framtid kan bli aktuellt med stora ytor solceller. Dessa
kan med fördel placeras på tak eller fasader.
•

Potentialen för produktion av solenergi ska
undersökas i detaljplaneskedet. Denna studie
kan kopplas till den solstudie som nämns under
Klimatanpassning.
• Tak och fasader som har stor potential för produktion
av solenergi ska användas för detta ändamål.
Vindkraft
I Skåne och Malmö finns det stor potential för användning av vindkraft för elproduktion. Produktionsanläggningarna varierar i storlek och effekt och är mer eller
mindre lämpade för en urban miljö.
Kroksbäcksparken är ämnad för rekreation och är därför inte lämplig för en större vindkraftsanläggning. Att
använda enskilda byggnader för vindkraftsanläggningar
är en annan möjlighet. Utvecklingen av småskalig urban
vindkraftsteknik som passar för byggnader går framåt
och i en framtid kan det vara ett bra komplement. Därför bör möjlighet på befintliga och tillkommande byggnader ges, förutsatt att det är säkerställt att de ej stör via
vibrationer eller skuggningar.
• Bevaka utvecklingen av teknik för småskalig produktion av vindkraft.
Holma och Kroksbäcks potential att bli
självförsörjande
Ur ett energisystemperspektiv är det kanske inte optimalt att titta på enskilda områdens potential att bli självförsörjande. I Malmö finns det bra infrastruktur som ger
möjlighet till optimal användning av energi utifrån dess
olika nivåer av kvalitet, det vill säga att rätt energikvalitet
används på rätt nivå. Att till exempel använda direktver-

kande el för uppvärmning är inte idealiskt ur ett energisystemperspektiv. För att Holma och Kroksbäck ska
kunna bli självförsörjande krävs sannolikt användning
av värmepumpar. För att kunna driva värmepumparna
krävs tillgång till el. Den elen behöver produceras inom
området för att Holma och Kroksbäck ska kunna kallas
för självförsörjande. Ett komplement till produktionen
av värme via värmepumpar kan vara att använda energilager. Underjordiska värmelager i magasin eller akvifärer och/eller geotermiska brunnar kan bli en viktig del
i att utveckla energisystemet i Holma och Kroksbäck.
Lämpliga platser beror bland annat på markförhållanden
och på beredskap att använda både parkmark, gator och
kvartersmark. Den troligaste lösningen är en kombination av det befintliga systemet och ökad produktion
av värme och el samt systemoptimeringar i systemet.
Åtgärder kommer vara plats- och byggnadsspecifika och
en bedömning och avvägning av olika intressen samt tillgänglig teknik behöver göras i de enskilda fallen.
• En övergripande analys av studier kring potential för
lokal energiproduktion, energieffektiviseringspotentialen och av energisystemet bör tas fram för att kartlägga möjligheter och barriärer för ett självförsörjande
område.
• Att skapa ett självförsörjande Holma-Kroksbäck
kommer att ta lång tid och kräver ihärdighet. Frågan
behöver därför lyftas regelbundet med berörda aktörer.
• Även hur vi transporterar oss själva eller våra varor
påverkar klimatet. Detta tas upp i planprogrammets
bilaga Hållbart resande i Holma och Kroksbäck.
Resurseffektivitet
Våra resurser ska användas på ett effektivt sätt och utnyttjas till högsta möjliga grad. Avfallet som produceras
ses inte längre som en restprodukt. Olika fraktioner används antingen som råmaterial i återvinningscykler eller
som input i energisystemet. Därför bör avfallet från Holma och Kroksbäck omhändertas i så många olika och
rena fraktioner som möjligt.
VA Syd samlar in organiskt avfall från hushållen som
rötas till biogas. Biogasen i sin tur används som fordonsbränsle eller i Malmös energiförsörjningsystem. Ett bra
avfallshanteringssystem kräver att boende har möjlighet
att sortera avfallet i sina fraktioner i lägenheten samt att
det är nära till fullständig sortering i återvinnings- eller
miljöhus där avfallet samlas och hämtas för tömning.
• Möjligheter för avfallshantering ska vara enkla och
smidiga för de boende, både i lägenheterna och på
kvartersnivå.
• I närområdet ska finnas möjligheter för återbruk som,
förutom att ta hand om varor, även fyller en funktion
som mötesplats för boende och besökare.

Kvartersnära återvinningscentral
En framtida kvartersnära återvinningscentral har diskuterats på Norrbäcksgatan i Kroksbäck i samband med
framtagandet av planprogrammet. En återvinningscentral är ett sätt att möta kommuninvånarnas behov av service och närhet, eftersom det inte längre är lika självklart
att alla i staden har bil. Samtidigt ger en ny återvinningscentral alla bättre förutsättningar att välja en mer hållbar
konsumtion bland annat genom återanvändning.
En återvinningscentral i Kroksbäck kan rymma både
grovavfall och plats för möbler, kläder, böcker, porslin
mm som kan återbrukas. Centralen är i så fall bemannad
och kan även rymma ett litet café med bokhörna.
Återvinningscentralen kan i sig bli en väl fungerande
mötesplats. Att hantera sitt eget avfall är en vardaglig
syssla och här finns dessutom möjlighet att hitta något
att ta med sig hem igen. Minst lika intressant är hur
centralen kan utvecklas över tid med fler funktioner och
därmed även fler arbetstillfällen. Det kan handla om enkel caféverksamhet, cykelverkstad eller en verkstad där
produkter och material som har lämnats in kan lagas och
användas igen, eller bli till något helt nytt, för att sedan
säljas.
Beteendeförändring och sociala investeringar
Fysiska strukturer och tekniska lösningar lägger grunden
för en mer hållbar livsstil, med det behövs också pedagogisk utformning av dessa, samt olika typer av kunskapsoch informationsinsatser för att potentialen ska utnyttjas optimalt. Vi behöver kunskap och förståelse för de
konsekvenser som våra livsstilsval har på samhället och
miljön. Ändringar i den fysiska strukturen erbjuder ett
bra tillfälle att informera boende hur deras val påverkar
samhället och miljön både lokalt och globalt.
• Ett långsiktigt program för livsstilsförändringar behöver utvecklas i samarbete med alla de aktörer som
erbjuder och implementerar tekniska lösningar eller
på annat sätt påverkar boende i området.
• Initiativ från boende kring t.ex. etablering av odlingsgemenskaper behöver bemötas positivt och stödjas
från stadens sida. Holmas höga grad av självförvaltning är en bra grund som kan vidareutvecklas och
spridas till andra områden.
• Utveckling av ett långsiktigt program för att lokal
arbetskraft, särskilt arbetslösa från området, används
i renoverings- och ombyggnadsarbetena samt i drift.
Detta ger också fördelen att områdets boende tar ett
ökat ansvar för området och dess resurser.
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6.3 BEVARANDEFRÅGOR
ATT FÖRÄNDRA ETT MILJONPROGRAMS
OMRÅDE
Till de nya detaljplanerna kommer gestaltningsprogram
att tas fram, men i de befintliga bostadsområdena kan
många förändringar göras utan att ny detaljplan krävs.
Principer för komplettering och bevarande av befintlig
bebyggelse beskrivs därför mer utförligt redan här i planprogrammet.
Miljonprogramsområdena började byggas om nästan direkt efter att de stod färdiga. Lägenheterna var moderna,
men områdena upplevdes som anonyma och otrivsamma. Genom åren har man på olika sätt försökt bryta ner
den stora skalan och föra in variation och orienterbarhet.
Fasader har målats i olika färger och man har lagt till nya
entréer med avvikande formspråk. Åtgärderna upplevs
ofta, när några år har gått, som både ytliga och otillräckliga; att måla fasader i olika kulörta färger gör så lite
skillnad för livet i området att man kanske hellre borde
ha låtit bli, oavsett goda intentioner.

De nya tilläggen i Gyldenrisparken har anpassats till områdets
rätvinkliga struktur. Med sin placering skapar byggnaderna nya
rumsbildningar i mindre skala och bryter långa händelselösa
siktlinjer. Tilläggen är genomgående lägre än de befintliga husen, de
kontrasterar i färg och material och samspelar med sin enkelhet och
detaljeringsgrad.

50 års försök att höja miljonprogrammens status med
olika åtgärder i bebyggelsen, utan att lyckas särskilt väl,
stämmer också till ödmjukhet. Detta är ingen enkel
uppgift. Och var tid har sin syn på den rätta lösningen.
Exemplet Gyldenrisparken
Planprogrammets arbetsgrupp gjorde en studieresa till
Köpenhamn och besökte då bland annat Gyldenrisparken. Projektet är inte direkt applicerbart på Holma och
Kroksbäck, men det rymmer ett förhållningssätt som
är väl värt att låta sig inspireras av. Här har man valt att
lyfta fram de befintliga arkitektoniska och planmässiga
kvaliteterna och komplettera där det behövs, snarare än
att fokusera på bristerna och kanske förlora kvaliteter på
vägen.
Gyldenrisparken uppfördes 1964 i tidstypisk stil med
prefabricerad betong och mycket få detaljer, men också
i en mänsklig byggnadsskala och med generösa grönytor
mellan husen. Området var för några år sedan slitet och
oattraktivt, till och med rivningshotat, men har nu upprustats och förtätats med målet att inte förändra grundstrukturen i området utan arbeta vidare med den modernistiska planstrukturen. Man har istället tillfört nya
kvaliteter i den lilla skalan, den som saknades, i material
och detaljering. Resultatet har blivit ett karaktärsfullt
och harmoniskt område, ljusare och grönare än mycket av det som byggs idag och med ett samlande arkitektoniskt grepp som utgår ifrån områdets ursprungliga
värden. Helhet och befintliga värden är nyckelord att ta
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Husens kortändar (till vänster), som tidigare var helt slutna
har brutits upp med burspråk som ger större uppsikt och gör
gångvägen tryggare. Nya låga byggnader skiljer gångvägen från det
stora gårdsrummet intill och skapar platser i mindre skala och fler
och närmare fönster mot stråk och gård.

Fasaderna tilläggsisolerades och fick nya betongelement med räfflad
struktur i hög finish. Nya oljade träfönster stärker känslan av hög
kvalitet.

med sig in i utvecklingen av det befintliga Holma och
Kroksbäck.
• Relatera. Se värdena i områdets rätvinkliga struktur,
luftighet, enhetlighet, grönska och ljus och relatera
till det. Helheten är ett av områdets viktigaste värden,
det som ger området harmoni och karaktär.
• Komplettera. Inte med vad som helst som inte finns
idag, utan det man saknar idag. Det kanske inte är
rätvinkligheten som behöver åtgärdas, utan bristen på
variation i rummens skala. Det kanske inte är olika
kulörta fasader som behövs, utan mer sinnlighet, en
detaljering eller ett material på byggnader eller mark,
som med små variationer återkommer i området.
• Bo kvar. Upprustning och uppgradering är välkommet, men det bör ske med grundtanken att de som
bor i husen idag ska ha möjlighet att bo kvar. Området förtätas och kompletteras med nya byggnader och
de befintliga bostadshusen kommer då att utgöra en
viktig del i den nya blandningen av bostadsstorlekar,
upplåtelseformer och inte minst månadskostnader.
BEVARANDE
3- och 4-våningshusen är i princip bevarade i ursprungligt skick. En del balkonger har byggts om och glasats
in och entréer har bytts ut, i övrigt har lite förändrats.
Fasaderna är genomgående klädda med tegel som är ett
gediget material med regional förankring som bör värnas
vid renoveringar.
8-våningshusen har genomgått fler förändringar sedan
de byggdes, särskilt inom MKB:s bestånd i områdets
södra delar. Fasaderna kan återställas till ursprungligt
skick eller renoveras på nytt sätt, men i så fall med områdets helhet och ursprungliga arkitektur som grund för
gestaltningen. Oavsett vilken väg man väljer så utgör de
här byggnaderna, i och med sin storlek, synliga och därmed viktiga signaler för Holma och Kroksbäck.
Ändringar av byggnader ska, enligt plan- och bygglagen,
göras varsamt så att de kulturhistoriska värdena bevaras.
Alla fasadförändringar ska signalera långsiktig omsorg
och respekt, både för de boende och för den ursprungliga arkitekturen. Material, färger och detaljer ska väljas
utifrån en genomtänkt plan för helheten, där helheten
som minst består av de bostadsområden som tidigare
har definierats under Karaktärsområden (kap 2.2 och sid
37).

• Bevara originaldetaljer, originalkulörer och originalmaterial i så stor utsträckning som möjligt. Anpassa
nya detaljer, armaturer etc. till den ursprungliga arkitekturen.
• Behåll fönstersnickeriernas smäckerhet vid fönsterbyte.
• Balkongfronterna utgör en stor del av byggnadernas
karaktär. Om dessa behöver bytas ut är det viktigt att
de nya anpassas till byggnadernas enkla formspråk
och rätvinkliga struktur. Samma sak gäller för balkonginglasningar och vid ombyggnad/tillbyggnad av
balkongplattor.
PRIORITERINGAR
Ibland kommer behov av nya funktioner i konflikt med
graden av bevarande, och viss prioritering måste ske.
Visionen för planprogrammet är att den fysiska utveckingen ska vara en bärande kraft som leder den sociala
utvecklingen framåt. Detta ska vara grunden även för
eventuella prioriteringar vid ombyggnad; de ombyggnader som stärker den sociala hållbarheten ska prioriteras högre än övriga. Även dessa ska förstås, som alla
ombyggnader, utföras på ett varsamt sätt. Här ska också
påpekas att även förändringar som inte självklart betraktas som sociala, som åtgärder för energi, dagvatten mm,
mycket väl även kan innehålla aspekter som stärker den
sociala hållbarheten.
• Prioritera ändringar som stödjer livet mellan husen,
till exempel nya öppningar mot stråk eller bottenvåningar som får en offentlig användning.
• För att skapa en större blandning av invånare i olika
livsfaser och tillgodose de boendes olika behov kan
lägenheter byggas om, t.ex. genom att två 3-rummare
blir en 5-rummare och en 1-rummare.
• De lägre husen är idag inte tillgängliga med hiss. Att
lägga till en hiss i den här typen av byggnader är en
åtgärd som, förutom att den är kostsam, är mycket
svår att förena med bevarandet av de kulturhistoriska
värdena. Här kan bevarandeaspekten, om man inte
hittar en varsam lösning, komma att överväga vid
en prioritering. Den nya bebyggelsen kommer dock,
oavsett eventuella ombyggnader, att öka andelen tillgängliga bostäder i området, vilket även kommer att
öka möjligheterna att bo kvar i området när man blir
äldre eller av andra anledningar behöver hiss.
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6.4 TRAFIK OCH PARKERING

Följande kapitel är en fördjupning av målbild och strategier för trafiken och parkeringen i Holma och Kroksbäck. Här redovisas även fakta och resonemang som ligger till grund för förslaget samt fördjupade beskrivningar
av förslaget. Den föreslagna trafikstrukturen redovisas i
sin helhet i kapitel 3. Förslag på s.40-43. Konsekvenserna av förslaget beskrivs i kapitel 5.4 Trafik.
MÅLBILD
I Översiktsplanen för Malmö beskrivs den önskade och
eftersträvade trafikutvecklingen i Malmö. En fortsatt
befolkningstillväxt ökar trycket på Malmös trafikytor
samtidigt som markanvändningen i den nära, täta och
gröna staden ska vara effektiv. Trafikytor måste användas
och utformas så att de kan transportera så många som
möjligt på ett ytsnålt och resurseffektivt sätt.
Enligt Trafikmiljöprogrammet för Malmö Stad som antogs i Tekniska nämnden 2012 är de långsiktiga målen
att malmöbornas färdmedelsval med bil ska minska till
30 % år 2030 (41 % år 2008) och att inpendlarnas bilresor ska minska till 50 % (67 % år 2008). I Trafik och
Mobilitetsplan för Malmö, TROMP:en, har andelsmål
för trafiken i Holma och Kroksbäck formulerats med
utgångspunkt från stadens övergripande mål. Målen är
utformade med hänsyn till områdets läge i staden med
närhet till kollektivtrafik samt med utgångspunkt från
utfallet i resvaneundersökning från 2013 som visar att
40 % av resorna som görs av de boende i Holma och

Kroksbäck görs med bil (det vill säga samma som för
malmöborna i genomsnitt).
Trafikmiljöerna ska också främja den sociala hållbarheten. Enligt översiktsplanen 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 det skapas öppna, välkomnande och
trygga stråk och platser för människor att röra sig utmed
och vistas i.
Strategier för planprogrammet
1. Biltrafik på människors villkor
2. Nya stadsgator för att bryta barriärer
3. Cykeln ska synas och prioriteras
4. Gångvänliga, intressanta och trygga stråk
5. Närhet till kollektivtrafik
6. Goda mobilitetslösningar minskar bilinnehav
7. Parkeringsanläggningar i utkanten av bebyggelsen
1. BILTRAFIK PÅ MÄNNISKORS VILLKOR
Att cykla, gå eller åka kollektivt ska vara det självklara
valet för dem som bor, arbetar eller vistas i Holma och
Kroksbäck. Barnens bästa sätts i första rummet genom
att stora delar av dagens Holma och Kroksbäck förblir
bilfria och att en stor andel av gatunäten i områdena får
en karaktär och utformning som prioriterar gång och

DIAGRAMMEN VISAR FÄRDMEDELSFÖRDELNING FÖR RESOR GJORDA AV DE BOENDE I HOLMA OCH KROKSBÄCK. TILL VÄNSTER
SES 2013 OCH TILL HÖGER MÅLBILDEN FÖR 2030. MÅLBILDENS FÄRDMEDELSFÖRDELNING DEFINIERAS UTIFRÅN VILKET
HUVUDFÄRDMEDEL SOM ANVÄNTS FÖR EN RESA.
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cykel. Strategin innebär att de hållbara transportslagen
kommer att prioriteras på bekostnad av biltrafikens utrymme.
De nya gatorna i det befintliga Holma utformas som
gågator. På en gågata får fordon (innefattar även cyklar)
föras i högst gångfartshastighet. Motordrivna fordon får
inte färdas på en gågata annat än för att korsa den, undantaget de boende och verksamhetsutövare som behöver nå sina fastigheter med varuleveranser, gods eller passagerare. Även transport av funktionshindrade eller sjuka
är tillåten. Fordon har väjningsplikt mot gående och får
endast parkeras på särskilt anvisad plats. Tillgängligheten
kan tidsbegränsas på vissa delar av gatunätet.
Bilnätet redovisas i sin helhet i kapitel 3. Förslag på s.4243.
2. NYA STADSGATOR FÖR ATT BRYTA BARRIÄRER
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen är huvudgator
som, enligt översiktsplanen, successivt ska omvandlas till
stadshuvudgator (beskrivs närmare under kapitlet Pildammsvägen och Lorensborgsgatan blir stadshuvudgator
på s. 27). På huvudgatorna koncentreras stadens utmaningar när det gäller att skapa ett mer hållbart transportsystem och en attraktiv stad. Utformningen av stadens
huvudgator bär ett starkt symboliskt värde för vilket
trafiksystem och vilka stadsmiljöer Malmö vill skapa. En
utveckling från dagens huvudgator till stadshuvudgator
skapar större tillgänglighet till staden, minskar upplevda
och fysiska barriärer och kopplar stadens områden bättre
till varandra.
Framtidens stadshuvudgator måste utformas på ett sätt
som medverkar till att uppfylla målen om förändrad
färdmedelsfördelning för malmöbors och inpendlares
resor och bidrar till att skapa en mer tillgänglig och attraktiv stad. Att ta ett helhetsgrepp både i avseende av
hela stråk och av gaturum från fasad till fasad är avgörande för hur väl utvecklingen av befintliga huvudgator
till stadshuvudgator kommer lyckas.
3. CYKELN SKA SYNAS OCH PRIORITERAS
Om målen om förändrade färdmedelsandelar ska nås,
krävs det en stor ökning av antalet cykelresor. För att
lyckas med detta kommer det krävas både insatser för
ändrade resvanor och fysiska åtgärder för ökad kapacitet.

Målsättningen är att det ska vara enkelt, tryggt och säkert
för alla att cykla i Malmö. Att kunna ta sig fram med
cykel i Malmö ökar tillgängligheten och friheten att förflytta sig för stora delar av Malmös befolkning, inte minst
barn och ungdomar, och bidrar till stadsliv och möten.
När Lorensborgsgatan och Pildammsvägen byggs om till
stadshuvudgator kompletteras dessa med cykelbanor som
blir en del i det framtida prioriterade huvudcykelstråket
som planeras utmed gatorna hela vägen in till centrum.
Även Ärtholmsvägen kommer att kompletteras med cykelbana. Dessa nya huvudcykelstråk tillgodoser snabba
stråk för pendlare samtidigt som de blir nya viktiga länkar i det befintliga cykelnätet. I nord-sydlig riktning från
Hyllie och vidare mot centrala Malmö finns också det befintliga cykelstråket längs Holmastigen och den planerade
nya cykelboulevarden i Kroksbäcksparkens västra kant.
Cykelboulevarden, som ska vara en ny spännande cykelväg genom området, beskrivs närmare under kapitlet
”Parkens kant och cykelboulevarden – en händelserik och
trygg kantzon” på s. 70. Den befintliga cykelvägen längs
Kroksbäcksstigen ersätts med en cykelbana längs Hyllievångsvägen, för att bättre anpassa cykelnätet utifrån den
planerade förtätningen av Kroksbäck.
Även i öst-västlig riktning finns det två övergripande cykelstråk som löper från villabebyggelsen i västra Kroksbäck vidare mot Kulladal, dels stråket genom Kroksbäcksparken via Mellanbäcksgången och dels stråket via
Påskliljegatan. Tillgängligheten förbättras i öst-västlig
riktning genom de nya cykelkopplingarna via Sörbäcksgatan, Norrbäcksgatan och Mobäcksgatan i Kroksbäck,
samt via Hyacintgatan och Snödroppsgatan i Holma.
Den planskilda gång- och cykeltunneln i Mellanbäcksgångens förlängning läggs igen för att möjliggöra ny
bebyggelse. Detsamma gäller planskildheten under Ärtholmsvägen vid Holmastigens slut. Planskildheterna
ersätts med hastighetssäkrade korsningar i plan. När spårvägen anläggs på Pildammsvägen och Påskliljegatan behöver Pildammsvägens södra gång- och cykeltunneln vid
Sörbäcksgången flyttas längre söderut, alternativ ersättas
av en cykelbro.
Cykelnätet redovisas i sin helhet i kapitel 3. Förslag på
s.40-41.
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4. GÅNGVÄNLIGA, INTRESSANTA OCH TRYGGA
STRÅK
Att ta sig fram till fots är i sig själv ett viktigt färdsätt.
Det är även ett färdsätt som börjar eller avslutar i princip
alla förflyttningar oavsett vilket annat färdmedel som används i övrigt. Fotgängare bidrar till stadsliv och möten
vilket kommer bli ännu mer påtagligt i en mer befolkningstät stad. Områdes övergripande struktur och trafikering är avgörande för huruvida människor väljer att
ta sig fram till fots eller inte. Attraktivitet, god genhet,
komfort och orienterbarhet är aspekter som är grundläggande för ökad fotgängartrafik.
Förslaget innebär att det skapas tydligare stråk, från de
omgivande gatorna, som leder hela vägen in till parken.
De tre stråken parkpromenaden, den urbana länken och
barncampus som har pekats ut som särskilda fotgängarstråk i Holma beskrivs närmare i kapitel 3.2 Holma på
s. 46-51. I Kroksbäck utformas Hyllievångsvägen med
fotgängare i fokus vilket beskrivs i kapitel 3.3 Kroksbäck
på s. 68-69.
5. NÄRHET TILL KOLLEKTIVTRAFIK
Kollektivtrafiken ska ha en strukturerande och trygghetsskapande roll med en god koppling till bebyggelsen i
Holma, Kroksbäck, västra Kroksbäck och Kulladal, samt
till Kroksbäcksparken och badhuset. Det ska gärna vara
närmare till en busshållplats än till en bilparkeringsplats.
Stadens kollektivtrafik skapar tillgänglighet för stora
delar av Malmös befolkning. Den ska vara tillförlitlig,
konkurrenskraftig gentemot bilen och enkel att använda
i vardagen.
Förslaget innebär att stadsbussen flyttas ut från Hyllievångsvägen i Kroksbäck till Lorensborgsgatan respektive
från den befintliga bussgatan i Holma till Pildammsvägen och ges separata kollektivtrafikkörfält.
De separata kollektivtrafikkörfälten längs Lorensborgsgatan och Pildammsvägen ska i framtiden nyttjas för
spårväg. Spårvägen innebär en mer kapacitetsstark
kollektivtrafik i Malmö och är nödvändig för att möta
transportbehov som kommer av en ökad befolkning
samt för att öka kollektivtrafikens resandelar. Moderna
spårvagnar har hög komfort vilket har visat sig attrahera
tidigare bilister. Spårtrafik innebär en robusthet och visar
på en långsiktighet i kollektivtrafiksystemet då spårtrafiken är en mer permanent satsning.
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Planprogrammet föreslår en gatustruktur där Pildammsvägen kopplas samman med en förlängning av Påskliljegatan. Den nya korsningspunkten Pildammsvägen/
Påskliljegatan kommer att regleras med trafikljus för att
säkerställa en prioritering av spårväg/bussar, då kollektivtrafiken föreslås ledas vidare mot Hyllie via den förlängda Påskliljegatan. Korsningen kommer endast att medge
medlöpande biltrafik (enbart högersväng är möjlig). Det
framtida spårvägsreservatets läge och utbredning i Påskliljegatan, från Pildammsvägen fram till korsningen med
Hyllie Boulevard, har studerats för att kunna definiera
gaturummet. Utredningen (utförd av Sweco våren 2016)
gjordes främst för att kunna fastställa gränser för den
nya planerade bebyggelsen. Spårvägen kommer, enligt
utredningen, kräva en bredare gatusektion och en något
rakare sträckning längs delar av Påskliljegatan än den
som redovisas på illustrationskartan för Holma (se yttre
avgränsning för spårvägsreservatet på illustrationskartan
på sidan 45). Fram tills spårvägen byggs ut bedöms den
del av Påskliljegatan som finns idag kunna ligga kvar i
sin befintliga sträckning och busstrafiken kan här, tills
vidare, dela körfält med bilarna.
6. GODA MOBILITETSLÖSNINGAR MINSKAR
BILINNEHAVET
Inom planområdet behöver man aktivt arbeta för att
skapa goda förutsättningar för människor att kunna leva
utan bil. I Malmö stads parkeringspolicy ges möjlighet för byggherrar att genom mobilitetsåtgärder sänka
behovstalet för parkering med upp till 30 %. Exempel
på åtgärder är bilpool, cykelpool och kollektivtrafikkort.
I enlighet med stadens övergripande mål att minska
andelen biltrafik kan alla åtgärder som främjar gång-,
cykel- och kollektivtrafiken påverka behovstalet nedåt.
Läs vidare i detta planprograms bilaga Hållbart resande i
Holma och Kroksbäck.
7. PARKERINGSANLÄGGNINGAR I UTKANTEN AV
BEBYGGELSEN
Förslaget innebär att all parkering i Holma, i huvudsak, löses i parkeringshus. Andra lösningar, så som underjordiska parkeringsgarage eller små platsanpassade
parkeringsdäck, kan dock bli aktuella som alternativ
till parkeringshus (exempelvis öster om Pildammsvägen). Parkeringslösningar studeras vidare i samband med
detaljplanering. I Holma beräknas det tillkommande
bilplatsbehovet vara ca 1200 bilplatser. Inga av de befintliga parkeringshusen kommer att bevaras som de är
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idag. Nya parkeringshus i Holma förläggs i utkanten av
området för att begränsa biltrafiken inne bland bebyggelsen. Att människor går mellan bostad och parkering
hjälper också till att befolka gatorna. Parkeringsbehovet
har beräknats med utgångspunkten att befintlig parkering ersätts i sin helhet, medan tillkommande parkering
har beräknats med en parkeringsnorm på 0,7 bilplatser
per lägenhet (lägenheterna har i beräkningen antagits ha
en genomsnittlig yta om 100 kvm BTA).
Stor vikt ska läggas vid utformningen av parkeringshusen så att de passar in och tillför något till stadsmiljön.
Parkeringshusen bör också ha andra funktioner kopplade till mobilitet och energieffektivitet, se vidare i bilagan
Hållbart resande i Holma och Kroksbäck. Beroende på
lokalisering i området bör olika utformningsprinciper
för parkeringshusen tillämpas. Vid planeringen av ett
nytt parkeringshus ska någon av följande huvudkategorier med tillhörande utformningsprinciper tillämpas:
• Kategori 1 - parkeringshus som multifunktionskvarter.
Parkeringsfunktionen förläggs i kvarterets mitt och om-

ges av många andra funktioner, som exempelvis lokaler för service i bottenvåning, bostäder och/eller kontor
längs sidorna samt en grön gårdsmiljö med bostäder eller
förskola på taket.
• Kategori 2 - parkeringshus som tillför unika värden
till området. Stor omsorg ska läggas vid utformningen
av byggnaden och tävling eller parallellt uppdrag ska genomföras för att nå ett väl genomarbetat förslag.
• Kategori 3 - parkeringshus med utanpåliggande verksamhetslokaler. Bottenvåningen kan även innehålla lokaler för service.
• Kategori 4 - parkeringshus med aktiva bottenvåningar.
Lokaler för service ska finnas i de parkeringshus som är
placerade invid större stråk.
• Kategori 5 – mindre parkeringshus/”grannskapsparkeringshus”. Del av bottenvåning kan inrymma exempelvis gemensamhetslokal, cykelparkering, cykelverkstad,
tvättstuga etc.
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7. FÖRUTSÄTTNINGAR
7.1 STYRDOKUMENT
ÖVERSIKTPLAN FÖR MALMÖ (2014)
I översiktsplanen är Hyllie-Holma-Kroksbäck utpekat som ett av tre
prioriterade stadsutvecklingsområden. Området som tidigare låg i utkanten av Malmö har idag fått ett både centralt och stationsnära läge i
staden, vilket ger goda förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.
Planprogramsområdet pekas i översiktsplanen ut som blandad stadsbebyggelse. Lorensborgsgatan och Pildammsvägen pekas ut som infartsleder med förtätningspotential. Hyllievångsvägen och Pildammsvägen
pekas ut för framtida spårväg. Kroksbäcksparken är en del av Pildammsstråket som är ett av Malmös viktigaste grönstråk. Citytunneln
är ett riksintresse där förändrad markanvändning, över och intill, ska
genomföras med hänsyn till banans funktionalitet, buller, vibrationer,
säkerhet mm.
MALMÖS VÄG MOT EN HÅLLBAR FRAMTID (2013)
Togs fram av Kommission för ett socialt hållbart Malmö, och har för
första gången brett undersökt hur stadens fysiska struktur påverkar hälsan. Kommissionsrapporten formulerar ett antal prioriterade arbetsmål
där stadsplaneringen ska bidra till att minska boendesegregationen,
sammanlänka områden, komplettera stadsbebyggelsen med blandade funktioner, småskalighet och variationsrikedom. Genom att arbeta
med tydliga fysiska sammanhang ska förutsättningar skapas för en nätverkande stad där vi idag ser stora sociala skillnader mellan stadsdelar.
OMRÅDESPROGRAMMEN (2011)
Inför Områdesprogrammets start i Holma och Kroksbäck hölls under
hösten 2010 dialogmöten i området. Högsta prioritet för de boende var att: ”Få ett jobb, Ge barnen en bra utbildning, Bo i en bra och
trygg omgivning”. En central tanke i områdesprogrammen är att fysiska förändringar i områdena ska gå hand i hand med investeringar i socialt kapital, som skolor, mötesplatser och stödresurser. Dessa investeringar stärker människors kapacitet, kunskap och möjlighet att påverka
sina liv, sin inkomst, sitt boende och sin utbildning. Inom ramen för
områdesprogrammet har en Framtidsbild för Holma och Kroksbäck tagits fram av en stadsutvecklingsgrupp med representanter från Malmö
stad och byggherrar. Denna har omfattat förslag för cykelboulevard genom området samt utvecklande av en så kallad spelplan för dialog med
byggbranschen.
DIALOG-PM HELA HYLLIE HÅLLBART! (2009)
Här diskuteras hur Holma och Kroksbäck kan utvecklas på ett hållbart sätt och hur fysiska och sociala barriärer kan överbryggas så att
områdena kopplas på ett bättre sätt till sin omgivning, med fokus på
kopplingen till Hyllies nya centrumområde. I Holma och Kroksbäck
finns behov av att minska barriärer, förbättra tillgängligheten, göra
trafikstrukturen tydligare och mer tillgänglig, tillföra ett mer varierat
bostadsbestånd, fler arbetsplatser, ökad service och fler målpunkter för
staden.
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VÄRDEPROGRAM FÖR HOLMA (2013)
Malmö stad tog tillsammans med MKB och Riksbyggen fram en gemensam värdebaserad målbild för Holmas utveckling. Tanken är att dessa värderingar ska utgöra underlag för den fortsatta planeringen av den fysiska strukturen. Värdeprogrammet beskriver nya rumsliga och strukturella
kvaliteter, som huvudsakligen uppnås genom att blanda och koppla, bryta
befintliga barriärer och undvika nya. Värdeplanens huvudgrepp består i att
rumsligt dela upp Holma i tre delar. Mot norr och söder markeras Holma
som en urban stadsdel, medan den mellersta delen ges en mer upplöst och
grön struktur. Värdeprogrammet beskriver också hur biltillgängligheten
kan förbättras i området.
ARKITEKTURSTADEN MALMÖ (UTSTÄLLNINGSHANDLING 2016)
Arkitekturprogram som redovisar stadens ambitioner för hur Arkitekturstaden Malmö ska byggas.
MILJÖPROGRAM FÖR MALMÖ STAD 2009-2020 (2009)
Här presenteras fyra övergripande miljömål för Malmö:
• Sveriges klimatsmartaste stad
• Framtidens stadsmiljö finns i Malmö
• Naturtillgångar brukas hållbart
• I Malmö är det lätt att göra rätt
PROGRAM FÖR KROKSBÄCKSPARKEN (2008)
Program med målet att ta till vara de befintliga kvaliteterna och att tillföra
nya unika attraktioner i parken som lockar inte bara boende i området utan
även andra Malmöbor.
RIKTLINJER FÖR GRÖNYTEFAKTOR (2014)
Innehåller bland annat en utförlig beskrivning av beräkning av grönytefaktor.
FRIYTOR VID FÖRSKOLOR OCH SKOLOR (2016)
Innehåller riktlinjer för utemiljö vid förskolor och skolor.
GRÖNPLAN FÖR MALMÖ (2003)
Kroksbäcksparken ingår i ett grönt nätverk som utgör en del av Pildammsstråket som i sin förlängning går vidare ut till Lernacken.
TRAFIK- OCH MOBILITETSPLAN (2016)
I Trafik- och mobilitetsplanen skapas en målbild med alla trafikslag som
har bäring på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Planen beskriver hur en progressiv och holistisk trafikplanering kan bidra till att skapa
ökad livskvalitet för fler malmöbor, besökare och verksamma. Planen förtydligar hur en mer funktionsblandad, tät, grön och nära stad kan skapas.
DAGVATTENSTRATEGI FÖR MALMÖ (2008)
Ett strategiskt dokument och en teknisk plattform i strävan att uppnå en
långsiktigt hållbar dagvattenhantering.
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Miljöprogram
för Malmö stad

2009 – 2020

7.2 HISTORIK OCH NULÄGE
PLANSTRUKTUR OCH
BEBYGGELSE
MILJONPROGRAMMET
Vid mitten av 1960-talet hade Sverige på bara ett par decennier genomgått en exceptionellt snabb modernisering
och urbanisering. Framtidstron var enorm. Alla kurvor
pekade uppåt.
Samtidigt växte befolkningen, och därmed även bostadsbristen. De svenska bostäderna var i början av 60-talet
bland de sämsta i Europa med mycket låg standard och
många bodde trångt. Precis som idag, då storstäderna lider av bostadsbrist och bostadsproduktionen ligger långt
under befolkningsökningen, tillsatte man utredningar
för att se vad som var problemet och hur det skulle kunna lösas. 1965 bestämdes att en miljon bostäder skulle
byggas, med statligt stöd, under de närmaste tio åren.
Satsningen kom att kallas Miljonprogrammet. Målet

var att hela befolkningen ”skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder
av god kvalitet till skäliga kostnader” (prop 100:1967).
För att uppnå det högt ställda målet menade man att
det krävdes ett rationellt och industrialiserat byggande
och en storskalig produktion. Enhetlighet uppmuntrades därför, ”Sträng variationsbegränsning skall iakttagas
ifråga om byggnadsmått och byggdelar, trapphus, planlösningar och utformning i övrigt. Antalet hustyper skall
likaledes vara begränsat.” (SOU 1968:43).
1970 byggdes fler bostäder i Sverige per invånare än
i något annat land. Målet uppfylldes, bostadsbristen
avvecklades och bostadsstandarden ökade. Men när efterfrågan på nya lägenheter avtog i början på 1970-talet
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Stora sammanhängande grönområdena gränsade till flera
bostadsområden i rad och utformades efter samma storskaliga principer som dessa. Långa vyer och stora gräsytor, storslaget och rationellt.
Funktonsuppdelningen var långt driven, bostäder, service, grönska och trafik placerades var för sig. Karaktäristiskt är de stora bilfria ytorna inom bostadsområdena
och hur fotgängare och bilar hölls separerade, ibland genom att man, som i Kroksbäck, införde två olika nivåer
i området.
Kroksbäck och Holma
Kroksbäck var ett av de första (1965) och Holma ett av
de sista (1971-72) miljonprogramsområdena i Malmö.

KROKSBÄCKSBARN PÅ VÄG TILL SKOLAN

var utbyggnadstakten svår att bromsa, och de sista åren
byggde man med överkapacitet. En miljon bostäder visade sig vara högt räknat.
Redan när de första storskaliga bostadsområdena (miljonprogrammet bestod även av enbostadshusområden)
stod färdiga växte kritiken. Lägenheterna var visserligen
moderna och ofta välplanerade, men det man hade vunnit i kvantitet verkade man ha förlorat i kvalitet. Områdena upplevdes som anonyma och otrivsamma och
ganska snart började man bygga om husen. Ibland för
att få mer variation och trivsel i områdena, men ofta för
att det helt enkelt behövdes rent tekniskt. Många fasadmaterial var nya och obeprövade och fönstren var ofta av
dålig kvalitet, en del fick bytas ut efter bara några år.
Struktur
Miljonprogrammets flerbostadshusområden byggdes,
generellt beskrivet, upp av kombinationer av låga lamellhus och höga skivhus, glest placerade i ett rätvinkligt
mönster. Bebyggelsen lades ut efter beräknade solstudier
så att gårdarna och lägenheterna skulle få rikligt med
ljus. Varje område/grannskapsenhet rymde ett mindre
centrum med en livsmedelsbutik, och kanske ett postkontor eller annan service. Skolan placerades ofta i områdets utkant i anslutning till ett grönområde.
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Kroksbäck karaktäriseras framför allt av trafiksepareringen med nedsänkta gator, garage under gårdarna och
gång- och cykelvägar på broar över gatorna. Strukturen är i övrigt vanlig för tiden med sin variation av hus
i tre och åtta våningar placerade i en rätvinklig struktur.
De höga skivhusen i MKB:s område (Sörbäck, Mellanbäck och Norrbäck) var ursprungligen klädda med ett
ljust skivmaterial och Kroksbäck kom att kallas för ”den
vita staden”. Skivorna blev ganska snart dåliga och kring
1980 byttes de ut mot gult eller rött tegel. Vid renoveringar 2014 har några av skivhusen delvis återfått sin vita
kulör, men nu med tillägg av inglasade balkonger och
burspråk. Inglasade balkonger återfinns för övrigt både
i Kroksbäck och Holma, med olika uformning och från
olika tider. I övrigt är Kroksbäcks byggnader klädda med
sitt ursprungliga gula tegel.
Även i Holma består bebyggelsen av hus i tre eller åtta
våningar, här med enstaka inslag av fyra-vånings loftgångshus. Husen är placerade i en rätvinklig struktur.
Det ursprungliga bruna eller gula teglet har bevarats på
de lägre husen, medan höghusen har genomgått större
förändringar och nu präglas av en stor brokighet i färg
och form. De största förändringarna skedde på 1980och 90-talet då man lade till tidstypiska postmodernistiska entréer till husen och målade en del av fasaderna i
kulörta färger eller bytte fasadmaterial.
Sommaren 2014, i samband konstfestivalen Artscape,
målade internationella gatukonstnärer tre stora fasadmålningar i Holma.
Holma torg vid Snödroppsgatan, med tre nya bostadshus med verksamheter i bottenvåningen, är den första
större nybyggnationen sedan områdena uppfördes.

NYBYGGT HOLMA

HOLMA, MKB. I FÖRGRUNDEN POSTMODERNISTISK ENTRÉ OCH UTBYTT FASADMATERIAL
I BAKGRUNDEN VÄGGMÅLNING FRÅN KONSTFESTIVALEN ARTSCAPE 2014
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Innergårdar på bjälklag

Naturlek och park

Badhuspark och odlingslottsområdet Hyllierankan

Gräs- och kull-landskapet
kroksbäckskullarna

GRÖNSTRUKTUR
Kroksbäcksparken
Kroksbäcksparken etablerades på mark som tidigare varit
jordbruksmark. Parken ritades av stadsträdgårdsmästare
Einar Jennerup och de karakteristiska kullarna anlades
1969 av schaktmassor från byggandet av bostäderna.
Kroksbäcksparken kan grovt delas upp i tre delar.
Den översta delen i norr som vetter mot Ärtholmsvägen
upptas till stor del av Kroksbäcks IP:s inhägnade fotbollsplaner med tillhörande byggnader. I den nordöstra
delen av parken finns en öppen yta där det finns planer
på att göra en mindre entréplats.
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Parkentréer från Ärtholmsvägen

Parkrum med olika funktioner och storlekar definierade av vegetation

Stor- och finmaskigt
nät av gröna gårdar och
passager

Entréstråk till Kroksbäcksparken österifrån

Den mellersta delen av parken är den lummigaste och
mest tysta delen. Olika små och stora rum bildas av
vegetation och rymmer olika funktioner som hundrastgårdar, puckelbollplan, ängsytor och temalekplats. Här
är den ekologiska mångfalden som absolut störst, med
ängsytor och vegetation som gynnar fåglar och insekter. Mitt i denna mellersta del är man skyddad både från
vind och trafikbuller, vilket är relativt ovanligt ur ett
Malmöperspektiv.
Den nedersta delen av parken längst i söder är ett imponerande gräs- och kullandskap uppbyggt av de magnifika Kroksbäckskullarna. Kullarna ger möjlighet till en

fantastisk utsikt om man tar sig upp på dem. Den högsta
kullen är 20 m hög. De används flitigt både av barn,
vuxna och motionärer. Från kullarnas topp har man en
vidunderlig utsikt över Malmö och en rad landmärken.
Parken är även en del av det så kallade Pildammsstråket
som sträcker sig från Västra hamnen i norr, via Ekostråket till Bunkeflos strandängar i väster. Kroksbäcksparken
ligger mitt i detta stråk som en av Malmös större parker
på ca 27 hektar.
En stor förändring av parken skedde efter 1984 då naturlika planteringar anlades i den norra delen. Planteringarna täckte de många vallarna och den befintliga
vegetationen längs gångarna förstärktes. Syftet var att
skapa en tydligare rumslighet, en mer varierad park och
komplettera med mer växtlighet och långlivade trädarter.
Under 1990-talet anlades ”Jurassic swamp”, dammarna i
parkens norra del. De naturlika planteringarna norr om
kullarna utvecklades för att främja förekomsten av fjärilar, ett projekt som kallades Fjärilsparken.
En upprustning av parken ansågs som nödvändig som
ett led i den fortsatta exploateringen av stadsdelen Hyllie
i början av 2000-talet. Man såg att Kroksbäcksparken
behövde en starkare identitet i förhållande till Malmös
övriga stadsdelsparker. Bristfällig belysning förstärkte intrycket av otrygghet. Även barriäreffekten mot omgivande områden är högst påtaglig, dels genom Kroksbäcksskolans lokalisering och utformning, dels genom den
nedsänkta Hyllievångsvägen. Bostadsområdet Holma är
bättre integrerat i parken än Kroksbäck, men även här
kan förbättringar göras för att tydliggöra kopplingarna
till parken.

Program för Kroksbäcksparken, 2008
Målet för programmet för Krokbäcksparken var att utveckla parken till en naturlig och trygg mötesplats, att ta
tillvara de befintliga kvaliteterna, samt att i dialog med
medborgarna utveckla en stadspark med flera nya attraktioner, kommunikationsstråk och entréer. Programmet
har till stor del genomförts. Återstående etapp avser genomförandet av en entré i den norra delen av parken.
Holmas grönstruktur
Holmas grönstruktur består av ett stor- och finmaskigt
nät av gröna uppvuxna gårdar och gröna smalare passager. Gårdarna är ofta välskötta och inte särskilt hårdgjorda. Här finns bl.a fint modellerade gräsytor med beskurna träd, praktfulla solitära träd, rabatter med perenner,
sommarblommor samt buskplanteringar. I detta gröna
nät rör man sig idag obehindrat mellan gårdarna i en
grön, tyst och bilfri miljö som upplevs som rogivande.
Den halvoffentliga miljön kan vara till nackdel när man
som besökare ska orientera sig i området. Det är svårt
att hitta de självklara vägarna till Kroksbäcksparken och
andra målpunkter, eftersom hierarkin i grönstrukturen
inte är så tydlig.
Kroksbäcks grönstruktur
I Kroksbäck ligger större delen av gårdsmiljöerna på bjälklag och är därför inte så frodiga och uppvuxna. Trots
det finns även här fina planteringar och vegetation, om
än med mer inslag av hårdgjorda material. Gårdarna
ligger över gatunivå på grund av underliggande garage,
vilket gör att man inte lika lätt kryssar mellan delområdena. En mindre parkyta med lek och gräsyta av mer
offentlig karaktär finns i Kroksbäcks mittersta del.

Ett av Malmö stads mål är att alla malmöbor
ska ha som högst 1 kilometer till närmsta
park eller naturområde som är större än 5
ha och som mest 300 meter till park, torg
eller naturområde som har en storlek på
mindre än 5 ha (skrafferade gröna områden
i kartan intill).
Svart cirkel på kartan intill visar ett avstånd
om ca 1 kilometer från Kroksbäcksparkens
(större än 5 ha) mittpunkt.
Översiktsplanen uttrycker att en negativ
påverkan på grönområden som är utpekade i Naturvårdsplanen (mörkgrönt område
i kartan) ska undvikas. Balanseringsprincipen ska tillämpas, det vill säga om negativ
påverkan inte kan undvikas, minimeras eller
kompenseras på plats, ska värdena ersättas
på annan plats.
I Kulladals östra del (lila rutnät) bedöms parker i framtiden utgöra ett bristområde då
avståndet till närmaste stora park eller naturområde (>5 ha) överstiger 1 000 meter.
Inom planprogramsområdet är dock mål
om närhet till grönområden uppfyllt.
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BUSSGATAN I HOLMA

TRAFIK
Gatustruktur idag
Holmas och Kroksbäcks trafikstruktur bygger på en vilja
och idé från 60- och 70-talet där den ökande bilismen
skulle mötas med att de oskyddade trafikanterna, fotgängare och cyklister, separerades från biltrafiken. Separeringen kunde både ske i höjdled, som i Kroksbäck,
eller i sidled med återvändsgator, som i både Holma och
Kroksbäck. Bilen fick hög framkomlighet medan oskyddade trafikanter tappade kontakten med gatumiljön.
I Kroksbäck genomfördes trafiksepareringen särskilt radikalt. Från den nedsänkta Hyllievångsvägen tar man sig
med bilen via Norrbäcksgatan och Sörbäcksgatan, även
de nedsänkta, till garage som ligger under bostadsgårdarna. Från garaget tar man hissen eller trappan till bostaden. Praktiskt för den bilburne, men framkomligheten
för dem som går eller cyklar blev till följd av bilfokuseringen desto mindre utvecklad. Planskildheterna gör att
man som gående blir hänvisad till ett antal broar och
trappor, vilket kraftigt begränsar rörelsemönstret. De
nedsänkta säckgatorna, utan genomströmning och med
begränsad uppsikt från bostäderna ovanför, upplevs idag
som otrygga att vistas på (se vidare sidan 120-121).
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I Holma sker infart via återvändsgator till parkeringsdäck i två våningar. Bostadsområdena är i övrigt bilfria.
Den bristande tillgängligheten för fordonstrafik har
bland annat medfört att sopinsamlingen inte kunnat ske
med sopbil, idag hämtas soporna med häst. Det innebär
också att boende vid behov inte kan köra fram till sin
bostad.
Barriärer
Området omges på tre sidor av kraftiga barriärer, infartsleder med dubbla körfält i vardera riktningen. Annetorpsvägen, som har motorvägsstandard, går nedsänkt
under den omgivande marken med enstaka broförbindelser och trafikplatser som koppling i gatunätet.
Lorensborgsgatan skiljer östra Kroksbäcksområdet från
västra Kroksbäck med enbart gång- och cykelbroar som
förbindelselänkar. Holma skiljs av från Kulladal med
Pildammsvägen som barriär där gång och cykelförbindelserna korsar under Pildammsvägen. På den återstående sidan är Ärtholmsvägen en måttlig barriär. Där
ligger främst bristen i avsaknaden av förbindelser mellan
Kroksbäcksparken och Ärtholmens sommarstad.
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Trafikbuller
Både Holma och Kroksbäck är idag trafikseparerade vilket innebär att ljudnivåerna inne på gårdarna är relativt
låga. Större trafikmängder finns längs Lorensborgsgatan
i väster och Pildammsvägen i öster. Trafiken orsakar att
bullernivåerna vid fasad på de befintliga byggnaderna
längs dessa vägar överstiger 55 dBA. Även på Inre Ringvägen/Annetorpsvägen i söder är det stora trafikmängder men bullret dämpas innan det når fram till bostadshusen. På Hyllievångsvägen, Holmavångsvägen samt

angöringsgatorna i Holma respektive Kroksbäck beräknas bullernivåer på över 55 dBA vid vägkant (2 m höjd)
men åtminstone i Kroksbäck innebär vägutformningen
att en stor del av ljudet skärmas och inte når befintliga
fasader.
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ÄGOFÖRHÅLLANDEN
Ägoförhållandena är i stort sett desamma som när området byggdes.
MKB (blå) äger ca två tredjedelar av den mark som idag
innehåller bostäder. De har totalt 849 lägenheter (hyresrätter) i Kroksbäck och 989 lägenheter (hyresrätter) i
Holma. MKB äger även en liten sträng mark på Kulladalsidan invid planprogramsområdets nordöstra gräns.
Övrig mark inom planprogramsområdet ägs av Malmö
stad.
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HSB (rosa) innehar tomträtt i den norra tredjedelen av
Kroksbäck. De har totalt 457 lägenheter (bostadsrätter)
i området.
Riksbyggen BRF Malmöhus 24 (grön) innehar tomträtt
i den norra tredjedelen av Holma. De har totalt 536 lägenheter (bostadsrätter) i området.

					Malmö		Stadsområde
							Väster

Holma		Kroksbäck

Folkmängd				312.994		57.067		2.957		5.001 varav 3.764
											inom planområdet		
											
Infyttningar inom Malmö		26.178		4.309		340		359
Utflyttningar inom Malmö		26.178		4.598		438		376
Födda utomlands			97.320		25.058		2.230		2.041
Födda i Sverige med båda föräldrarna
födda utomlands

34.270		

9.025		

933		

916

Sysselsättningsgrad 20-64 år		64,0%		55,4%		39,4%		53,7%
Genomsnittlig förvärvsinkomst bland
sysselsatta 20-64 år

329.000 kr

BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNING
Holma och Kroksbäck har en ung befolkning. 37% är
under 25 år i jämförelse med 28% för hela Malmö.
I området bor också relativt många invånare med utländsk bakgrund, ca 70% är antingen födda utomlands
eller har föräldrar som båda är födda utomlands. Motsvarande andel i hela Malmö är ca 42%.

287.000 kr

248.000 kr

322.000 kr

Den övervägande delen av lägenheterna i Holma (80%)
är 2:or och 3:or.
Kroksbäck har en lägre andel 1:or och 2:or än Holma
och en högre andel 3:or och lägenheter med 4+ rum
(81%). Kroksbäck är på så sätt mer anpassat för barnfamiljer med behov av större lägenheter.

I Holma bor 2 957 invånare och i den del av Kroksbäck
som ingår i planprogrammet bor totalt 3 764 invånare.
Statistiken för Kroksbäck i övrigt (enligt tabell) grundar
sig på ett större område, där även villorna i väster och
norr ingår (625 st).
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FUNKTIONER IDAG
1. Kroksbäcksskolan. 422 elever åk F-9 + folkhögskola
2. Holmaskolan. 287 elever åk F-6.
3. Fosiedals förskola. I Holma finns tre kommunala
förskolor med sammanlagt 151 platser. Två av dem
ryms i ombyggda lägenheter (81 platser). Utöver
dessa finns två privata förskolor.
4. Kullabäckens förskola
5. Mellanbäcks förskola. I Kroksbäck finns fem kommunala förskolor med sammanlagt 300 platser varav
144 platser är i ombyggda lägenheter
6. Aktivitetshuset Flamman ungdomarnas hus
7. Fritidsgård Lyktan
8. Folkets hus och Holma infocenter
9. Vårdcentral
10. LSS-boende
11. Hyllie Sportcenter (racketsporter, gym, gympa)
12. Hylliebadet
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Utomhusplaner för basket mm
Två fotbollsplaner
Puckelbollplan
Äventyrslekplats
Frisör och barnavårdscentral
Biltvätt och verkstad
Pizzeria
Holma torg
Butik
Bensinmack
MKB:s kontor
Odling
Koloniområde
Skejtpark
Jämställd plats Sörbäcksgatan

HOLMA TORG, FOTOMONTAGE

7.3 AKTUELLA PROJEKT I
OMRÅDET
HOLMA TORG MED BOSTÄDER, BUTIKER OCH
ORANGERI
Först ut bland Holmas nybyggnader är kvarteret Häcksaxen i korsningen Snödroppsgatan/Holmastigen. Här
har tre punkthus med 61 lägenheter nyligen uppförts.
Två hus med hyreslägenheter och det tredje med bostadsrätter. Lägenhetsstorlekarna varierar från ettor till
fyror. Mellan husen har ett nytt torg anlagts under hösten 2016. I bottenvåningen mot torget finns nu plats för
butiker och andra utåtriktade verksamheter. Alla i Holma kan använda den stora tvättstugan och det orangeri
som nu blir en del av torget och som erbjuder odlingsmöjligheter och plats för avkoppling.
HYLLIEBADET
Det nya familjebadet i södra Kroksbäcksparken stod
klart hösten 2015. Badet kopplar med sin placering i
fonden på Hyllie boulevard samman Hyllie centrumområde med Holma och Kroksbäck och blir både en ny
målpunkt för alla malmöbor och en ny och tydlig entré
till Kroksbäcksparken.

Simkunnigheten i Holma och Kroksbäck är relativt låg
både bland vuxna och barn. En av de tre bassängerna har
försetts med separata omklädningsrum och möjlighet att
skärma av, för att alla ska kunna lära sig simma i avskildhet om man så önskar.
BADHUSPARKEN
Badhusparken är den nya parken kring Hylliebadet som,
när den är fullt utbyggd, blir en förlängning av Kroksbäcksparken söderut. Parken som är en av de största
parker som byggs i Malmö för tillfället, ska ge mixade
aktiviteter och mötesplatser för Malmöbor i alla åldrar
med grönytor, grillplatser och aktivitetsytor på sommaren. Parken är uppdelad i två delar som har varsitt
formspråk och innehåll. Den västra delen har fokus på
aktivitet som parkour, basket, boule och andra bollsporter. En stor pelarsal av lärkträd skyddar också mot buller
och vind i denna del. Den östra delen med sitt cirkulära
formspråk rymmer en ny entrékulle, solgrop samt Malmös första labyrint. I denna östra del ligger fokus mer på
lugnt varande, solbad och närheten till fruktbar odling i
angränsande Hyllierankan.
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ILLUSTRATION ÖVER DEN PLANERADE BADHUSPARKEN OCH
HYLLIERANKAN

OVAN. REDAN FÖRSTA SÄSONGEN PRUNKADE
ODLINGSLOTTERNA I DET NYA ODLINGSOMRÅDET
HYLLIERANKANS ETAPP 1
NEDAN. INVIGNINGSFEST JÄMSTÄLLD PLATS.

HYLLIERANKANS ODLINGSLOTTSOMRÅDE ODLING I NYTT FORMAT
Nedanför Kroksbäckskullarna har det sedan tidigare
länge funnits odlingslotter. Under senare år har odlingsmöjligheterna utökats med ett större område och fler
lotter av varierande storlek omkring det nya badhuset.
Hyllierankan som området heter, har en annorlunda utformning, helt olik andra odlingsområden. Lotterna är
grupperade i flera olika cirklar, som löper som en slingrande ranka genom området, därav namnet. En promenad genom området ger en park- och trädgårdskänsla
och integreras på så vis in i den kommande Badhusparken på ett för Malmö helt nytt sätt. Även om odlingslottsområdet är öppet att röra sig igenom tillgodoses
odlarnas behov av avgränsning genom att alla cirklar är
omgärdade av romantiska kastanjestaket. Tillsammans
utgör hela Hyllierankan 129 odlingslotter på mellan 20
och 90 kvm. Genom att lotterna varierar i storlek har
man möjlighet att börja med en mindre yta om man är
nybörjare för att sedan kunna få möjlighet att byta upp
sig till en större. Alla malmöbor har möjlighet att ställa
sig i kö för att hyra en lott. Människor från olika delar
av Malmö har redan sökt sig hit, liksom Holma- och
Kroksbäcksbor.
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ÄVENTYRSLEKPLATSEN
Äventyrslekplatsen ligger mitt i Kroksbäcksparken en
aning förskjuten mot Holma. Temalekplatsen gränsar till
naturlika planteringar och terrängformationer som
utnyttjas i gestaltningen. Temat är ”Äventyr”. Lekutrustningarna är fantasifulla samtidigt som de utmanar äventyrslusten och inbjuder till fysisk aktivitet. Inspiration
och förebilder hämtas från litterära äventyr men även
från olika typer av naturupplevelser, klättring och hinderbana är några exempel på aktiviteter. Temalekplatsen
är utformad i samråd med en äventyrspedagog.
JÄMSTÄLLD PLATS
Längs Sörbäcksgatans västra del har en äldre platsbildning omgestaltats med bland annat nya sittmöbler,
planteringar och en scen, inom ramen för projektet
Jämställda platser. Projektet syftar till att göra en fysisk
förändring av en plats för att locka unga, framförallt tjejer att vilja vistas där. Fyra ungdomar från Kroksbäck
var under sommaren 2015 anställda genom Ung i Sommar för att arbeta med platsens utformning tillsammans
med representanter från Miljöförvaltningen samt Tjejer i
förening. Platsen invigdes den 28 juni 2016.

7.4 DELAKTIGHETSPROCESSER

Stadsplaneringen kan just i sin planeringsfas vara ett utmärkt verktyg för att engagera människor i sin fysiska
miljö. Att vara delaktig i samhället och känna att man
har inflytande på sin omgivande situation är en viktig
del i att ha hälsa och välmående. Den planerade utvecklingen och förtätningen i Holma och Kroksbäck har
fördelen att den planeras där det finns ett stort antal
människor som dagligen använder och har kunskaper
om behov och önskemål i sitt område.
Stadsutveckling är inte något som kan hanteras enbart
av kommunens stadsplanerare. Utvecklingen med sin
komplexitet av samtliga hållbarhetsfrågor kräver att en
mångfald av stadens aktörer blir inblandande i arbetet. Detta blir extra tydligt när planeringen hanterar ett
redan befintligt område som ska kompletteras med nya
funktioner och där interaktionen mellan nytt och gammalt kräver förändringar även i den existerande miljön
för att resultatet ska bli sammanbindande och kopplande. Utöver samverkan med boende och bostadsföretagen
behöver dialog och diskussioner föras med de privata
och offentliga verksamheter som hanterar service, skola
och fritid.
Utöver dialog och samverkan behöver även en tydlig
information spridas till inblandade parter om vad det är
som planeras och försiggår inom deras boende- eller ansvarsområde.
Invånarna i Holma och Kroksbäck har deltagit i flera
dialoger och enkäter genom åren och i olika sammanhang. Dokumentationen från dessa har utgjort underlag
för detta planprogram. Planprogrammets projektgrupp
har också träffat boende i områdena under arbetets gång
för att stämma av olika idéer och få mer kunskap om
livet i Holma och Kroksbäck, vad som är bra och vad
som kan bli bättre.
Mötena med de boende har ofta varit mycket positiva,
många längtar efter förändring och vill gärna bidra med
sina synpunkter och erfarenheter. Men på mötena har
projektgruppen också mött en trötthet: ”Ja, skolan har
det ju varit tal om att riva länge” och ”Om man ska fylla
igen Hyllievångsvägen eller inte har skiftat genom åren”.
En grupp som vi sökte kontakt med ville bara träffa oss
om vi kunde garantera att det verkligen skulle hända något nu. De allra flesta som vi har mött vill förändra, men
många är luttrade efter år av prat och lite handling.

De dialoger som tidigare har genomförts har använts
som kunskapsunderlag i planprogrammet. Den huvusakliga dialogen, den med direkt koppling till planprogrammet, fördes under samrådstiden hösten 2015.
Det har under samrådet varit viktigt att förmedla till
boende och verksamma att planprogrammmet visar en
viljeinriktning från staden. Planprogrammet innehåller
konkreta förslag till utveckling, samt beskrivningar av
hur dessa förslag kan genomföras. Men planprogrammet
är inte en juridiskt bindande handling och det kommer
finnas ytterligare möjlighet att påverka den slutliga bebyggelsestrukturen även i kommande planskeden. Dialogen kommer att fortsätta.
Under arbetet med planprogrammet har staden fört en
tät och löpande dialog med Riksbyggen och MKB om
fördjupningsområdet Holma. I Kroksbäck har staden
vid något tillfälle träffat berörda fastighetsägare för att
diskutera olika skisser, men själv stått för framtagandet
av förslaget. Projektgruppen har också träffat boende i
området och deltagit i olika sammankomster som har arrangerats av Stadsområdesförvaltning Väster.
SAMMANFATTNING BOENDEDIALOGER
De boende har i olika sammanhang beskrivit vad de särskilt uppskattar med området och vilka förbättringar de
önskar sig. Synpunkterna kan sammanfattas så här:
• Barnvänligt. Upplevs som en stor kvalitet, här nämns
särskilt att området är bilfritt och att barnen kan röra
sig tryggt över stora ytor.
• Grönt och miljömedvetet. Parken och de gröna gårdarna är mycket uppskattade. Man önskar sig också
möjligheter att leva mer miljömedvetet.
• Fler mötesplatser behövs för alla åldrar, och gärna
intill varandra. Aktivitetshus för barn och unga, nya
föreningslokaler mm.
• Bra utbildning till barnen. Hälften av högstadieeleverna i Kroksbäck når inte betygen för gymnasiebehörighet. Hälften av eleverna inom planprogramsområdet
väljer bort områdets skolor till förmån för andra med
högre resultat.
• Fler arbetsplatser. Gärna för att få ett jobb, men också
för att visa barnen på olika möjligheter i framtiden.
• Trygghet. Områdesundersökningen visar på en, i Malmömått mätt, låg upplevd trygghet.
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BESÖK HOS EN SJUNDEKLASS I KROKSBÄCK
2015-03-05
Diskussionen utgick från tre frågor.
1. Var vistas du helst?
De flesta (ca 80%) vistas allra helst i skolan, både under
och efter skoltid. Man nämner också fritidsgårdarna (där
en del fick vistas på flera olika för sina föräldrar, andra
bara på någon), hemmet, parken, Emporia, Bellevuestadion (på sportlovet) och omgivande områden (de som
har släkt och vänner där.)
2. Vad är bra och dåligt med förslagen? (utifrån två skissförslag för Kroksbäck av Wingårdhs och Nyréns arkitektkontor)
Bra om det blir mer människor och mer affärer.
Bra med fler bostäder men det får inte bli för tätt.
Bra att öppna upp gatorna mot Lorensborgsgatan.
Dåligt att ta bort broarna, farligt med bilar och det blir
en omväg till skolan och parken.
Det behövs fler aktiviteter för äldre barn.
3. Du är vuxen och har barn i din egen ålder. Vill du bo
kvar här?
De allra flesta vill bo kvar i sina egna områden, Holma eller Kroksbäck, eftersom de har sina vänner och sin
familj där och trivs bra. Då kommer säkert deras barn
också att trivas. Några tycker att området är för otryggt
och vill bara bo kvar om det blir bättre.
MEDBORGARDIALOG 2015-03-11, TEMA
TRYGGHET
• Området behöver förenings- och festlokaler. De ska
vara öppna och ljusa, inte källarlokaler.
• Det behövs en ny grundskola, den kan utvecklas till
ett socialt center liknande aktivitetshuset i Holma.
Ungdomarna måste ha någonstans att ta vägen.
• Viktigt att bostadsområdet även i fortsättningen är
relativt trafikfritt, barnsäkerheten är viktig.
• Värna grönskan i området.
• Lokala anställningar ska föredras vid anställningar till
Kvartersnära återvinningscentral.
OMRÅDESPROGRAM FÖR ETT SOCIALT
HÅLLBART MALMÖ
Inom ramen för Områdesprogrammet arrangerades flera
boendedialoger. De boendes synpunkter sammanfattas
nedan.
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Ett jobb att gå till
Bra skola till barnen
Trygghet där jag bor
De boendes tre högsta prioriteringar
i områdesprogrammet

Fysiska förändringar:
• Fler stora lägenheter
• Ägarlägenheter i MKB:s områden i Holma och
Kroksbäck
• Mer service och butiker
• Mötesplatser och lokaler för olika aktiviteter
• Gångbanor längs Hyllievångsvägen
• Buskage och dålig belysning ger otrygghet
• Ny välkomnande entré till Kroksbäcksskolan och
upprustade lokaler
• Något som kan locka andra malmöbor till området
• Tätare koppling till Hyllie centrumområde och områdena runt Holma och Kroksbäck
Sociala utmaningar:
• Arbetslöshet och bidragsberoende
• Ungdomskriminalitet.
• Problem med narkotikaförsäljning, buskörning och
inbrott
• Segregerade skolor och låga betyg på högstadiet
• Polisens närvaro är otillräcklig
• Fler mötesplatser, både ute och inne, för blandade
åldrar
VÄRDEPROGRAM FÖR HOLMA
Inför planprogramsarbetet har ett värdeprogram för
Holma utarbetats tillsammans med representanter från
stadsbyggnadskontoret, gatukontoret, fastighetskontoret,
miljöförvaltningen, stadsdel Hyllie, MKB och Riksbyggen. De kärnvärden som där plockades fram, värden
som har potential att utvecklas, byggde på tävlingsresultaten från Europantävlingen och handlade om:
• Läget som med Hyllie station har fått en mer central
placering och med förstärkta kopplingar till sin omgivning kan bli ett intressant område för både boende
och verksamheter.

SJÄLVFÖRVALTAD GÅRD I HOLMA

• Skalan som till skillnad från andra miljonprogramsområden erbjuder en småskalig och rumsligt tilltalande inre miljö med ett stråk som med relativt små
förändringar kan bli ett samlande och aktiverat dragplåster i området.
• Stolta människor som trivs med att leva och aktivera
sig i Holma med företeelser allt ifrån självförvaltning
till verksamheter i Folkets hus.
Motsvarande arbete som gjordes i värdeprogrammet
utfördes i en mindre grupp med boende från området.
Det framkom inga större skillnader i värden. Den största skillnaden var snarare att de boende tryckte mer på
behovet att få in arbetsplatser och andra funktioner än
bostäder.
Huvudgreppet i värdeprogrammet visar på förstärkning
av de angivna värdena genom:
• Nya kopplingar till området med olika huvudstråk
för gående, cyklande, kollektivtrafik och bilar.
• En uppdelning av området i olika byggnadskaraktärer
som förstärker skala och identitet.

• En tydligare indelning i rumsliga hierarkier för att
underlätta förståelse och skillnader i privata, halvprivata, halvoffentliga och offentliga platser.
TRYGGHET
Att alla ska kunna känna sig trygga är en förutsättning
för en socialt hållbar utveckling och för ett jämlikt samhälle. Otrygghet begränsar vårt handlingsutrymme - den
som är rädd för att gå ut när det är mörkt eller rädd för
att vänta vid busshållplatsen börjar avstå från aktiviteter
i vardagen. I vilken utsträckning de boende i Holma och
Kroksbäck känner sig trygga i bostadsområdet påverkar
även sammanhållningen mellan grannarna. I ett område där de boende sällan tillbringar tid utomhus finns det
också färre tillfällen för grannarna att mötas och utveckla
en gemensam bild av hur de vill att deras bostadsområde
ska fungera.
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Andel trygga per kvarter från grönt (hög trygghet) till rött (låg
trygghet) samt platser som undviks på grund av otrygghet
utmärkta med stjärnor (*).

MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING
År 2012 gjordes en fördjupad trygghetsmätning i Malmö. Syftet var att beskriva och analysera variationer av
otrygghet mellan olika områden i staden för att, med
denna kunskap som grund, kunna använda resurser för
trygghetsskapande åtgärder på ett bättre och effektivare
sätt. Underlaget samlades in genom utskick av enkäter
till slumpmässigt utvalda Malmöbor. I enkäterna ställdes
frågor om hur man upplevde det egna bostadsområdet
avseende trivsel, social sammanhållning och social kontroll (kollektiv styrka), lokala problem (nedskräpning,
bråk, störning), känsla av otrygghet och om den har påverkat olika aktiviteter, utsatthet för brott och förtroende för myndigheter. Undersökningen visar att områden
som karaktäriseras av låg social sammanhållning, tillit
och kontroll även har högre nivåer av lokala problem,
otrygghet och utsatthet för brott. I undersökningen
sticker Holma och Kroksbäck ut bland de delområden
som har lägst nivåer av kollektiv styrka och störst problem med social och fysisk oordning.
BRÄNDER, SKADEGÖRELSE, GRANNSKAP OCH
SOCIALT KAPITAL
Forskningsapport (Gerell, 2013) som behandlar följande
frågor:
Varför finns det skillnader mellan olika, tillsynes lika,
områden avseende bränder och skadegörelse?
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Grad av sammanhållning och gemensamma förväntningar
(kollektiv förmåga) från grönt (hög förmåga) till rött (låg
förmåga) kombinerat med densitet av klotter och skadegörelse
(grått – svart).

Kan detta förklaras med skillnader i socialt kapital?
Hur kan man i så fall kan stärka det sociala kapitalet för
att minska risken för bränder och skadegörelse? Undersökningen grundar sig på enkäter, intervjuer och observationer bland annat i Holma och Kroksbäck.
Gemensamt för Holma och Kroksbäck är att de boende
upplever att det finns en tydlig gräns mellan bostadsrätterna i norr (HSB och Riksbyggen) och hyresrätterna i
söder (MKB). Det är även i de södra delarna som den
socioekonomiska utsattheten är som störst med över
50 % av hushållen i kategorin låginkomsttagare och
höga nivåer av otrygghet, bränder och skadegörelse.
I södra och mellersta Holma är de socioekonomiska förhållandena och den kollektiva förmågan relativt lika men
några gårdar i den södra delen sticker ut med både högre
socialt kapital och mindre otrygghet. Det gäller gårdar
med självförvaltning där de boende själva sköter om gården vilket resulterat i en stark gemenskap. På dessa gårdar är det också betydligt mindre skadegörelse jämfört
med andra gårdar. Holmaskolan är en plats där det är
mycket skadegörelse och anlagda bränder, och i närheten
av skolan brukar också ungdomar vistas vilket av andra
boende ibland upplevs generera otrygghet (otrygga platser utmärkta med * på kartan).

I södra Kroksbäck finns höga nivåer av otrygghet, en
låg kollektiv förmåga och mycket våldsbrott. I mellersta
Kroksbäck är situationen bättre, även om det varierar
mycket mellan olika gårdar. I Kroksbäck pekas skolan,
gångbroarna och de nedsänkta gatorna ut som särskilt otrygga platser. Många pekar också ut parken som
otrygg, särskilt området runt kullarna.
Studien visar på ett samband mellan förekomsten av
skadegörelse och ett områdes sociala kapital. Det sociala kapitalet verkar främst inom små ytor, på gårds- och
trapphusnivå, där människor möts och har möjlighet att
lära känna varandra. Genom att ge förutsättningar för
mötesplatser och organisationer med en småskaligt lokal
prägel, såsom exempelvis självförvaltning, kan sociala
nätverk utvecklas och det sociala kapitalet stärkas.
KROKSBÄCK - ETT BOSTADSOMRÅDE MED
MÅNGA ANSIKTEN OCH STORA MÖJLIGHETER
Forskningsrapport (Hallin & Gerell, 2014) baserad på
djupintervjuer av personer som bor eller verkar i Kroksbäck. Ett återkommande tema är en känsla av att samhället inte ser eller bryr sig om Kroksbäck. Det uttrycks
på olika sätt, men de allra flesta var kritiska till samhällets oförmåga eller ovilja att åstadkomma förbättringar. I
vissa fall yttrade det sig i allmänna resonemang om samhällets ovilja att hantera etnisk- och ekonomisk segregation och en känsla av att samhället gett upp. I andra fall
yttrade det sig i en känsla av att politiker och beslutsfattare saknar förståelse för verkligheten. På den kommunala nivån upplevs saker ta lång tid, och att det är svårt att
få gehör i den kommunala beslutsprocessen.

7.5 TEKNISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR
ENERGI
Energiprestanda
Kroksbäck och Holma byggdes under en period då energi var relativt billigt i Sverige. Det finns därmed en stor
potential för energieffektivisering genom förbättring av
byggnadernas klimatskal, styrsystem, effektivare vitvaror
och behovsanpassad belysning. En del av fastigheterna i
Holma och Kroksbäck har renoverats ur energisynpunkt,
byte av fönster har skett, vissa hus har tilläggsisolerats
och i några hus har även ventilationssystemet bytts ut.
Den stora delen av fastigheterna har dock i princip samma standard som när de byggdes.
Energiförsörjningssystem
Holma och Kroksback är anslutna till fjärrvärmenätet.
Systemet är dock föråldrat och infrastrukturen behöver
uppgraderas och delvis bytas ut. Styrningen av värmen
är suboptimal eftersom det finns för få undercentraler som tillåter en finmaskig fördelning och styrning av
värmen. På samma sätt är det i dagsläget inte möjligt att
mäta värmebehovet för enskilda byggnader. De flesta
byggnaderna i Holma och Kroksbäck har idag ett enkelt
frånluftssystem där ingen värmeåtervinning av frånluften
sker.
Elnätet är traditionellt och i dagsläget sker individuell
mätning per lägenhet bara i vissa delar av området.
TEKNISK INFRASTRUKTUR
Inom planprogramsområdet finns stora befintliga ledningsdragningar. De som framför allt påverkar
planeringen ligger i området mellan Kroksbäck och
Lorensborgsgatan, i området mellan Holma och Pildammsvägen samt direkt söder om Kroksbäck och Holma. Dessa ledningar har markerats med färg, övriga är
svarta på kartan på nästa sida.
Om underjordiska ledningar (omflyttning av befintliga
eller nya) förläggs i gata där spårvagn planeras är det viktigt att dessa ledningar inte placeras längsgående under
spåren utan i intilliggande körbana för bil alternativt i
gång- och cykelbana. Detta för att säkerställa åtkomst till
ledningarna vid behov.
Fjärrvärme
Inom planprogramsområdet finns kulverterade huvudmatarledningar som löper längs Pildammsvägen och
Lorensborgsgatan. Ledningarna ligger idag i grönstråk
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Fjärrvärme
VA
Tele

där endast mindre belastningar sker. Förstärkningsåtgärder kan krävas ifall de hamnar under hårdgjord yta
med trafikbelastning. Huvudmatarledningar är mycket kostnadsdrivande att flytta vilket kommer att vara en
styrande faktor för planeringen. Försörjningsledningar
från huvudmatarledningarna in i områdena är även de
relativt kraftiga, men de bedöms i dagsläget inte vara styrande för planeringen. Del av befintlig fjärrvärmeledning
i Holmas nordöstra del förutsätts flyttas för att ge plats
åt planprogrammets bebyggelseförslag (se vit prickmarkering på fjärrvärmeledningen i kartan ovan).
El
I södra delen av området mellan Holma och Pildammsvägen finns en högspänningskabel som ingår i regionnätet. Ett större ledningsstråk löper längs östra sidan av
Hyllievångsvägen där flera ingår i regionnätet.
Det finns även mycket ledningar i grönområdet söder
om Kroksbäck, mellan transformatorområdet och Lorensborgsgatan, vilket begränsar möjligheterna både till
byggnation och odling.
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Tele
Det finns ett större ledningsstråk längs östra sidan av
Holmavångsvägen med kapacitet för 24 kablar ingjutet i betong för sekundärnätet i Malmö. Längs stråket
finns 6 stycken omkopplingskammare/betongrum under
marken för skarvningsarbeten fördelade längs sträckan. Liknande stråk finns även längs Ärtholmsvägen och
Lorensborgsgatan. Det är mycket tidskrävande att flytta
dessa ledningar eftersom en stor mängd koppartrådar då
behöver skarvas för hand.
Bredband
Önskemål har framförts om att få lägga tomrör för framtida kanalisation.
Optikledningar
Optikledningar (kabel-tv) finns inom planområdet.
Vatten och avlopp
Inom planprogramsområdet finns spillvatten, dagvatten
och vattenledningar av olika dimensioner. De större
dricksvattenledningarna är, på grund av tryckbelastning,
generellt mer komplicerade och därmed också mer kostsamma att flytta.

I södra delen av planprogramsområdet löper en större
huvudvattenledning. Den har ett sammanlagt säkerhetsavstånd om 22 m. Denna ledning är helt styrande för
eventuell bebyggelse i södra området.
Från denna ledning löper större ledningar med dricksvatten i grönstråket mellan Pildammsvägen och Holmavångsvägen och längs Lorensborgsgatan. Dessa är
relativt komplicerade att flytta, men bedöms inte vara
helt styrande för planeringen. Det finns även underjordiska dagvattenmagasin söder om Norrbäcksgatan invid
Lorensborgsgatan samt i Hyacintgången.
Avfallshantering
I Kroksbäck och Holma samlas idag avfallet i miljöhus
eller återvinningsrum i området. I södra och mellersta
Kroksbäck är de placerade längs Norrbäcksgatan och
Sörbäcksgatan där hämtning med sopbil är möjlig. I
norra Kroksbäck kör sopbilen in i området för att hämta
i utplacerade miljöhus. I Holma har hämtningen, sedan
flera år, skötts med hjälp av en häst som drar kärlen genom området och ut till omgivande gator där det sedan
hämtas upp av lastbil, eftersom fordonstrafik inte är tillåten i större delen av området. Hästen är mycket omtyckt och till stor glädje för de boende i området, kanske
särskilt för barnen. Det är dock ingen långsiktig lösning,
även häst räknas dessutom till fordon, och målet är att
man i framtidens Holma ska ha möjlighet att lösa områdets avfallshantering på ett enklare sätt.
MARKFÖRORENINGAR
Holma och Kroksbäck byggdes på mark som tidigare användes för jordbruksändamål. Det är därför inte troligt
att det förekommer hälsofarliga föroreningar inom området. Längs de större trafiklederna är det däremot sannolikt, liksom vid bensinmacken i Holma, att marken
har blivit förorenad. Om vägarna flyttas och marken används för bebyggelse ska marken undersökas och eventuella föroreningar åtgärdas under detaljplanearbetet.
Miljöprovtagningar har utförts på delar av området väster om Pildammsvägen samt inom detaljplaneområdet
för badhuset. Inget av jordproverna visade på halter över
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning.
RADON
Mätningar på delar av området väster om Pildammsvägen visar på klassning normalradonmark. Vid nybyggnad rekommenderas där att bygga radonskyddat.

ARKEOLOGI
Vid förfrågan avseende delar av området väster om Pildammsvägen har Länsstyrelsen meddelat att de inte ställer krav på arkeologisk undersökning.
DAGVATTEN OCH SKYFALLSHANTERING
Ledningsnätet
Vid skyfallsregn inom planprogramsområdet berörs i
första hand Kroksbäck, och där framför allt Hyllievångsvägen och de östra delarna av Norrbäcksgatan och Sörbäcksgatan. Dessa gator ligger i en instängd lågpunkt,
vilket gör att ytvatten får svårt att ta sig därifrån. Trots
att ledningssystemet, både avseende magasin och ledningar, har mycket väl tilltagen kapacitet skapas det relativt stora dämningsnivåer ovan mark i detta område.
Vid det stora skyfallsregnet den 31 augusti 2014, då det
föll drygt 100 mm under cirka 6 timmar i stora delar av
Malmö, uppmättes en stigning på ca 0,8 m vattennivå
i Hyllievångsvägen. Ledningsnätet kan inte hantera de
stora mängder vatten som genereras vid skyfall och vattnet rinner då på ytan och ställer sig i lågpunkter. Uppdämning kan även ske i lågpunkter från ett överbelastat ledningsnät. Det är varken möjligt eller ekonomiskt
försvarbart att anpassa ledningsnätskapaciteten efter regn
med så höga återkomsttider som detta. Vattnet måste istället hanteras på ytor som tillfälligt tillåts översvämmas.
För Holma är bedömningen att ledningsnätet har mer
än god kapacitet för skyfallsregn där ytöversvämningar
ska kunna hanteras med hjälp av alternativa flödesvägar,
anpassad höjdsättning, översvämningsytor och eventuellt
med fördröjningsytor fördröjning av dagvatten vid förtätning av området.
Det finns idag inga krav på fördröjning av dagvatten
från fastigheterna i området. För att minska belastningen
på ledningsnätet är det dock önskvärt att man strävar efter att fördröja dagvattnet så mycket som möjligt innan
avledning sker till ledningssystem.
Ytavrinning
Ytavrinning från slänterna och från Kroksbäcksparken
hade en liten påverkan på översvämningarna på Hyllievångsvägen vid skyfallsregnet, då Kroksbäcksparkens
backkrön längs med Hyllievångsvägen fungerar som en
vall mot vägen. I en fortsatt utbyggnad längs slänterna
mot parken bör ett sådant backkrön anläggas längre in
i parken för att motverka ytavrinning ner mot Hyllievångsvägen.
Översvämningsanalys
DHI gjorde i april 2015 en översvämningsanalys med
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BERÄKNAT MAXIMALT YTÖVERSVÄMNINGSDJUP FÖR
KROKSBÄCK VID REGNET 31 AUGUSTI 2014. ORANGE FIGURER
ÄR PLANERAD FÖRTÄTNING.

BERÄKNAT MAXIMALT YTÖVERSVÄMNINGSDJUP FÖR
HOLMA VID REGNET 31 AUGUSTI 2014. ORANGE FIGURER ÄR
PLANERAD FÖRTÄTNING. RISKOMRÅDEN BEDÖMS KUNNA
ÅTGÄRDAS MED RÄTT HÖJDSÄTTNING VID FÖRTÄTNING.

åtgärdsförslag för planprogramsområdet. Beräkningarna
utgick från ett extremregn motsvarande det skyfallsregn
som föll över Malmö den 31 augusti 2014. Detta regn
har en teoretisk återkomsttid på 300-400 år. Analysen
visade på stora svårigheter att undvika framtida översvämningar i Hyllievångsvägen och lösningsförslagen
rörde sig från att helt enkelt acceptera översvämningar,
och anpassa bebyggelse och byggnadsteknik till det, till
att sänka fotbollsplanerna i Kroksbäcksparken och nyttja
denna yta som tillfällig översvämningsyta vid skyfallsregn.

punkterna i området. Hur mycket vatten som kommer
stå i gatan är beroende av hur mycket fotbollsplanerna
sänks, men också av vilken typ av regn som faller. Oavsett kommer viss anpassning av bebyggelsen och gaturummen sannolikt att krävas som ett komplement vid
nybyggnation i de mest utsatta delarna av området (Hyllievångsvägen samt de östra delarna av Sörbäcks- och
Norrbäcksgatan).

Vidare utredningar har resulterat i att sänkning av fotbollsplanerna förordas som det minst tekniskt komplicerade, minst riskbetonade och samtidigt mest ekonomiskt
fördelaktiga alternativet. Risken för översvämningar i
befintlig bebyggelse längs Sörbäcks- och Norrbäcksgatan
reduceras samtidigt som kompletteringar med ny bebyggelse längs samtliga drabbade gator i Kroksbäck möjliggörs. Med en sänkning av fotbollsplanerna med cirka
tre meter beräknas översvämningsytan i parken kunna
ta hand om huvuddelen av vattnet vid ett regn med en
återkomsstid på 300-400 år. En del vatten kommer dock
även fortsatt stå i gatan vid denna typ av regn, eftersom
Hyllievångsvägen fortfarande kommer vara en av låg-
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Utredningarna har vidare visat att med en sänkning av
fotbollsplanerna med cirka tre meter, enligt ovan, riskerar verksamheten på planerna att påverkas av översvämning ungefär vart tionde år vid ett mer normalt regn
(10-årsregn) och då med en vattennivå motsvarande
mindre än en centimeter. Om planerna sänks mer än
tre meter, för att minska mängden vatten i Hyllievångsvägen vid skyfallsregn, kommer fotbollsplanerna sannolikt att översvämmas oftare än vart tionde år i snitt.
Inför den fortsatta planläggningen bör dränering från
planerna säkerställas, samt att föreslagen sänkning av
fotbollsplanerna inte påverkar grundvattennivån. Vidare
beräkningar för att utreda höjdsättning av översvämningsyta, bräddningsnivå, trottoarkanter och byggnader
längs gatorna bör tas fram i samband med kommande
detaljplaner.

Dikningsföretag
Inom planområdet finns ett dikningsföretag, som berör
fastigheterna i södra delen av Kroksbäcksparken och
stora delar av Holma. Inget av dikningsföretagets gamla
ledningsdragning antas finnas kvar och företaget är ersatt
av verksamhetsområde för dagvatten.
CITYTUNNELN
I planprogrammets södra del löper Citytunnelns två
tunnlar mellan Hyllie C och Triangelns station. En bit
söder om Snödroppsgatan övergår cut-and cover-delen
av tunneln (som är en betong-konstruktion) till en borrad tunnel i kalkberget.
Citytunneln löper i planprogrammet under fastigheten
Hyllie 165:61 som är ägd av Malmö stad.
Inom området finns detaljplaner för Citytunnelns dragning, Dp 4707 (Hyllie trafikplats) samt Ädp 4636
(Citytunneln). För Citytunneln har ett servitut bildats
genom lantmäteriförrättning: Fastighetsreglering berörande Dekanen 1, Järnvägen 1:1 m fl fastigheter (Citytunneln), Akt 1280K-17/2005.

FOTO FRÅN 2007, ÖPPEN TUNNEL

En rapport har tagits fram avseende förutsättningar för
bebyggelse ovanpå det område där Citytunneln löper,
utförd av ÅF Infrastructure AB. Rapporten grundar sig
på de överenskommelser som skett mellan Trafikverket
och Skanska och som tagits fram i och med byggnationen av Malmö Live, där byggnation har skett ovanpå
både cut- and-cover- tunnel samt den borrade tunneln.
Rapporten redovisar att den tillåtna tillskottsspänningen för den borrade tunneln är 120 kN/m2, och för
cut-and-cover-tunneln 50 kN/m2. Vid antagande om
grundläggning på hela bottenplattan kan en tillåten
tillskottsspänning på 120 kN/m2 innebära en fyra- till
sexvåningsbyggnad. En tillskottsspänning på 50 kN/m2
kan innebära en två- till trevåningsbyggnad. Om de til�låtna lasterna överskrids måste lasten istället föras ner vid
sidan om tunneln utanför servitutets gräns.
Citytunnelns servitut börjar i marknivå i den del av
sträckningen som är närmast Hyllie station, och fortsätter sedan nedåt för att på lägsta nivå börja på djupet 6,5
m under marknivå. Servitutet innebär att fastighetsägaren inte får borra, spränga, eller uppföra byggnader och
anläggningar inom servitutsområdet. Om detta skulle
behövas måste fastighetsägaren och Trafikverket träffa en
överenskommelse.
För de byggherrar som får mark tilldelad inom området
för Citytunnelns servitut gäller således särskilda regler
avseende belastning, grävning, schakt m m. Även grundläggningen kan komma att påverkas.

UTDRAG FRÅN RAPPORTEN, DÄR CUT-AND-COVER RESP
BORRAD TUNNEL REDOVISAS MED OLIKA MARKERINGAR.
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