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PRIOTERADE INRIKTNINGAR 
 

Regional motor för grön tillväxt  

och sysselsättning  



FÖRUTSÄTTNINGAR 
 



…befolkningstillväxt 

…social balans 

…plats för samhällsservice 

…plats för näringslivet 

…ambitiösa miljömål  

UTMANINGAR 
 



REORGANISERA 
CONSUME LESS ENERGY – TRANSPORTS – LAND - ETC 



  

PRIOTERADE INRIKTNINGAR 
 

En nära, tät, grön och  

funktionsblandad stad 



tillgänglighet hela staden 

PRIOTERADE INRIKTNINGAR 
 

Staden som demokratisk  

och kulturell arena 

tillgänglighet 

folkhälsa 

trygghet 

hela staden 

events 

barnperspektiv 

bryta 

barriärer 

delaktighet rörelsemönster 

mötesplatser 



...spårvagn och Öresundsmetro 



Karolina Skog, 
Stadsbyggnadsnämndens 
ordförande: 

 

• Hur nytänkande är förslaget, 
hur spännande och intressant 
är arkitekturen? 
 

• Hur stärker detaljplanen 
stadens sociala utmaningar 
och staden unga befolkning?  
 

• Tänk genomförande från 
början, god ekonomi, realism 
och innovation. 
 



 

Några platser i Malmös stadsutveckling, 
där byggemenskap kan passa utmärkt… 



• 47 lägenheter 
• 1,7 boende per lägenhet -> 80 boende 

• Ca 40 lägenheter 2 rum o kök, BTA 54 kvm 
• Ca 5-7 st kommer att vara 3 eller 4 rok 
• Hyresrätter 
• 40 hotellägenheter, BTA 20 kvm   



 

Några platser i Malmös stadsutveckling, 
där byggemenskap kan passa utmärkt… 



KV GULMÅRAN 
Strategiskt stationsläge, Persborgs 
station på Kontinentalbanan. 
 
Kommunal mark 
 
Projektidé 
• Tydligt hållbarhetsfokus 
• Bostäder: 
• små lägenheter till en rimlig 

kostnad 
• Bokaler 
• Kreativa näringar 
• Återvinning och återbruk 

 
återvinningscentraler ska ha fokus 
på möjligheter till återbruk genom 
reparationer och ny design där 
avfall omvandlas till en resurs. 
 

 
 



Persborg Stationsområde, Projektidé: Bostäder, möteslokaler och verkstäder  
-byggda i hållbara och återvunna material 

Med fokus på Återbruk kommer platsen att bli en ny och uppskattad symbol i Malmö som 
tydligt kommer att visa på byggandet av den hållbara och blandade staden 

Koppling till 
Persborgs station  

 Förskola 

Återvinningscentral Loppisverksamhet 

Odling 

Spel/lek med 
hållbarhetstema 

Möteslokal 

Mindre verkstäder 

Café 

Pedagogisk 
utformning 

Hållbara transporter 



 

Några platser i Malmös stadsutveckling, 
där byggemenskap kan passa utmärkt… 



 

STADION 
 

Stadionområdet som helhet skall vara 
ett område för fritidsverksamhet med 
badhus och idrottsbyggnader och 
profilera staden inom detta.  
 
I anslutning till området ska förtätas 
med bostäder.  
 
Projektidé Söder om Stadiongatan: 
Markanvisningstävling i Ungbo anda, 
utifrån ett satt slutpris för den enskildes 
boende ”tävlar” man med vilket förslag 
som har bäst gestaltningskvalitet, 
hållbarhet osv.  



 

Några platser i Malmös stadsutveckling, 
där byggemenskap kan passa utmärkt… 



HOLMA KROKSBÄCK 

Planprogram inför förtätning med olika boendeformer och 

arbetsplatser och service 

 





 

Några platser i Malmös stadsutveckling, 
där byggemenskap kan passa utmärkt… 



Norra Sorgenfri 

 
 

NULÄGE 

• Malmös äldsta 
industriområde  

• Stort antal 
verksamheter, 
föreningar och 
kontor 

• Brokig och 
varierad miljö 

• 9 kvarter 

• 22 
fastighetsägare 

• 38 fastigheter 

• 2 150 arbetande 
varav 300 inom 
kultur 



ÅR 2030 

50-tal kvarter 

Många fastigheter 

En mångfald av  
fastighetsägare 

4000 arbetande 

5000 boende 

2000 lägenheter 
 

 

Tillsammans med 
många olika 
fastighetsägare, 
aktörer och 
verksamma 

 

 

 



MÅLBILD 

Mångfald, småskalighet 
och variation är områdets 
kärnvärden.   

 

Små fastigheter med 
många byggherrar, 
arkitekter, fastighetsägare, 
boformer, målgrupper och 
aktiviteter. 

 
Norra Sorgenfri är utifrån 
samtliga aspekter ett 
föredöme för en hållbar 
stadsomvandling.  

 
 

 

 

 

 



NY INNERSTAD 
En integrerad del av 
innerstaden som knyter 
samman östra och centrala 
delar. 

Industrigatan har som ett 
stråk fyllt med aktiviteter, 
handel och service en 
avgörande roll i 
sammanlänkningen. 

Små funktionsblandade 
kvarter med varierad 
bebyggelse. 

Bebyggelsens skala följer 
stadens skala i övrigt. 



Centralt läge ger Hållbart resande 

Stadsdelens centrala 
läge, goda kopplingar 
och en väl utbyggd 
kollektivtrafik bidrar till 
hållbara resor och 
förflyttningar.  
 

 
 
 
 

 



26 

SMÅSKALIGT OCH VARIATIONSRIKT 



DETALJPLAN FÖR KV SPÅRVÄGEN 
• Hög ambition kring 

arkitektur, hållbarhet 
och variation. 

• Småskaligt både i 
volymer och 
fastigheter  

• Många aktörer 
• 730 bostäder, radhus, 

hyresrätter, 
bostadsrätter, 
ungdomsbostäder och 
LSS 

• 20 000 kvm lokaler, 
kultur, skola, förskola, 
service  

• Parkeringshus med 
inslag av lokaler och 
bostäder 

• Två nya torg och 
parker med olika 
karaktär 

• Båghallarna får 
2200kvm kultur mm 

• Byggstart hösten 2015 



MARKANVISNINGSTÄVLING 

UngBo12 

 

11 lägenheter för unga 
i  Norra Sorgenfri 

 

ByggVesta tillsammans 
med Utopia vinnare! 

 

Markanvisningsavtal 
är klart i tekniska 
nämnden 

 

Projektet ingår i första 
etappen och därmed 
möjlig byggstart 
hösten 2015. 

 

 



 



 



 

Ingen kan göra staden 
attraktiv på egen hand.  
 
Tillsammans kan vi göra 
det omöjliga möjligt. 
 
Det krävs … 
tålamod 
förankring 
stolthet 
engagemang 
drivkraft 
mod  
och 
pengar 


