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Abstract 
 

The ongoing trend with urban infill often implicates a conflict with urban green areas, which 
becomes a problem when green areas in cities are declining and when biodiversity is threatened 

on a global scale. This case study investigates how green areas and existing biological values are 

prioritized in an area in Malmö where infill is taking place (Översiktsplan för del av Kirseberg). 

Specifically, planning process and dialogue, on detailed comprehensive planning level, between 

the municipality and the landowner is analysed and compared with the policy plan for the area. 

The methods used are semi-structured interviews combining qualitative and quantitative data. 

 

The results show that many of the planning policies regarding green areas are prioritized and 

considered. However, when it comes to preserving existing vegetation and biological values, 

these policy goals are prioritized lower than the other policies, which leads to postponed 

conservation measures. Arguments for planning green areas are about structural concerns and 

attractivity. Municipal planners are concerned about the low amount of green areas and they 

find that policies and the planning and building act for green areas give a poor support in the 

planning process. 

 

Vague policy goals for green areas make it difficult for planners to balance between the many 

policy goals they need to consider. Although the actors have common interests and two-sided 

compromises are done, profit and a high exploitation level are the priorities of the landowner, 

which leads to fewer green areas. Landownership therefore limits municipal influence to plan 

for public interests like green areas. Furthermore, the political focus on high exploitation is 

another reason for this. Insufficient and outdated policies and planning material are also 

concerns that affects the planning of green areas.  

 

Green areas and biological values are not prioritized enough on the detailed comprehensive 

planning level neither in the policies of the plan, in the planning process nor in other policies. To 

change this, both planning laws, policies and political will need to prioritize green areas higher. 

Many studies state that the planning and building act is insufficient for planning green areas that 

support ecosystem services on private properties. This seems to apply to this case study as well. 

 

 

 

Keywords: 

Green areas, Urban planning, Comprehensive planning, Private property, Biological diversity, 

Ecosystem services, Biological values, Sustainability, Planning and building act, Malmö, planning 

process, planning dialogue 

 

Nyckelord: 

Grönytor, stadsplanering, fördjupad översiktsplanering, privat mark, biologisk mångfald, 

ekosystemtjänster, naturvärden, hållbarhet, PBL, Plan- och bygglagen, Malmö, 

planeringsprocess, dialog 
  



4 
 

  



5 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ...................................................................................................................................................................... 7 

1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................................................................ 8 

2 Bakgrund ...................................................................................................................................................................... 9 

2.1 Miljömålsarbete – Globalt, nationellt och lokalt ................................................................................ 9 

2.2 Grönytor och hållbar stadsplanering................................................................................................... 12 

2.3 Stadsplaneringens lagar och verktyg .................................................................................................. 17 

2.4 Tidigare forskning och studier ............................................................................................................... 21 

3 Teori ............................................................................................................................................................................ 25 

3.1 Teorier om stadsplanering ...................................................................................................................... 25 

3.2 Planeringsprocess och dialog ................................................................................................................. 28 

4 Metod .......................................................................................................................................................................... 32 

4.1 Fallstudiemetoder ....................................................................................................................................... 32 

4.2 Intervjumetoder ........................................................................................................................................... 32 

4.3 Analysmetod .................................................................................................................................................. 33 

4.4 Forskningskvalitet och kritik mot metoden ..................................................................................... 35 

5 Fallstudien – Den fördjupade översiktsplanen ......................................................................................... 37 

5.1 Områdets förutsättningar ........................................................................................................................ 37 

5.2 Översiktsplan för Malmö 2018 .............................................................................................................. 39 

5.3 FÖP – Översiktsplan för del av Kirseberg .......................................................................................... 41 

5.4 Planeringsriktlinjer sammanfattade från FÖP:en .......................................................................... 43 

6 Resultat och analys ............................................................................................................................................... 44 

6.1 Resultat och analys frågeställning 1 .................................................................................................... 44 

6.1.1 Sammanfattning – Anledningar bakom argumenten till grönyteplaneringen ......... 44 

6.1.2 Sammanställning av argument för grönyteplaneringen  (intervjufråga 6 & 7) ....... 46 

6.1.3 Analys – Anledningar bakom argumenten till grönyteplaneringen .............................. 48 

6.2 Resultat och analys frågeställning 2 .................................................................................................... 56 

6.2.1 Sammanfattning – Kvantitativt resultat ................................................................................... 56 

6.2.2 Analys – Kvantitativt resultat........................................................................................................ 57 

6.3 Resultat och analys frågeställning 3 .................................................................................................... 63 

6.3.1 Sammanfattning – Argument för exploatering ...................................................................... 63 

6.3.2 Analys – Argument för exploatering .......................................................................................... 63 

6.4 Resultat och analys frågeställning 4 .................................................................................................... 66 

6.4.1 Sammanfattning – Intressekonflikter ........................................................................................ 66 

6.4.2 Analys – Intressekonflikter ............................................................................................................ 66 

6.5 Resultat och analys frågeställning 5 .................................................................................................... 70 



6 
 

6.5.1 Sammanfattning – Stöd i lagar och policyer ............................................................................ 70 

6.5.2 Analys – Stöd i lagar och policyer ................................................................................................ 70 

6.6 Analys och resultat – Huvudfrågeställning ....................................................................................... 73 

7 Diskussion ................................................................................................................................................................ 75 

8 Slutsats ....................................................................................................................................................................... 81 

9 Referenser ................................................................................................................................................................ 84 

10 Appendix .............................................................................................................................................................. 90 

10.1 Planeringsriktlinjer kopplade till grönytor....................................................................................... 90 

10.2 Intervjufrågor ................................................................................................................................................ 92 

10.3 Transkriptioner ............................................................................................................................................ 95 

10.3.1 SBK1 transkription ............................................................................................................................ 95 

10.3.2 SBK2 transkription ......................................................................................................................... 117 

10.3.3 J1 (Jernhusen) transkription ...................................................................................................... 138 

10.3.4 F1 (Fojab AB) transkription ....................................................................................................... 156 

  



7 
 

1 Inledning 

Grönytor är en grundläggande förutsättning för att planera en hållbar stad (Jansson et al., 2013). 

Samtidigt ökar urbaniseringen globalt. Mer än hälften av jordens befolkning bor nu i städer (Dye, 
2008) och mer än 60 % av befolkningen förväntas bo i städer 2030 (UN, 1997). I Sverige var det 

87 % som bodde i städer 2017 (SCB, 2018). När städerna växer och förtätas minskar de urbana 

grönytorna då förtätning ofta görs på bekostnad av stadens natur (Boverket, 2007). De senaste 

30 åren har grönytor i Sveriges tätorter minskat i både antal och storlek, vilket är en trend som 

verkar fortsätta (Boverket, 2007).  

 

Biologisk mångfald minskar samtidigt dramatiskt globalt och förändrad markanvändning är den 

störta bidragande orsaken (MEA, 2005, Naturvårdsverket, 2010). Trots att städer bidrar till 

denna markanvändning finns ofta där en större artrikedom, med mer sällsynta arter, än vad som 

finns i åker- och skogsbruksmark (Ives et al., 2016). Till exempel har man i det område som 

undersöks i uppsatsen hittat en ny art för Skåne (Malmö Stad, 2015). Stadens natur är alltså 

väsentlig för biologisk mångfald. Biologisk mångfald är också en grundförutsättning för att 

ekosystemenstjänster ska fungera långsiktigt (Naturvårdsverket, 2017). Pollinering, 

dagvattenhantering och tillgången till ren luft och vatten är ekosystemtjänster som är avgörande 

för samhället (Grimm et al., 2008).  

 

På grund av denna negativa utveckling har Sverige länge haft miljömål för att bevara biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster, men målen uppnås inte (Naturvårdsverket, 2006). 

Översiktsplaner och dess fördjupade planer är viktiga verktyg då dessa förbereder en bra 

struktur för grönyteplaneringen samt beskriver hur hänsyn till naturvärden ska tas (Boverket, 

2018a). Planerna är också ett viktiga för att prioritera och väga in värdet av ekosystemtjänser 

(Hanson, et al., 2016). De är dock inte juridiskt bindande utan bara vägledande (Boverket, 

2018a).  

 

På privat mark där kommunen inte har rådighet över marken är Plan- och bygglagen inte heller 

ett verktyg som kan användas för att planera en ändamålsenlig grönstruktur (Naturvårdsverket, 

2018a). Därför är kommunens dialog med privata aktörer ett viktigt verktyg i 

planeringsprocessen för att samverka, bygga kunskap och skapa en gemensam målbild kring 

bland annat ekosystemtjänster (Boverket, 2007, Boverket 2018e). Det är dessutom viktigt att 

den biologiska mångfalden tas hänsyn till i ett tidigt stadium i planeringsprocessen 

(Naturvårdsverket, 2010).  

 

Malmö är en av de städer i Sverige med minst andel grönyta men ska enligt översiktsplanen bli 

grönare (SCB, 2010, Malmö Stad, 2018a). Samtidigt ska man bygga bostäder och förtäta staden. 

Dessa två intressen kan komma att stå emot varandra och planeringen blir väldigt komplex. Den 

fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Östervärn och södra Kirseberg är början av planeringen i 

ett aktuellt utvecklingsområde i Malmö där marken ägs av Jernhusen (Malmö Stad, 2015). I 

FÖP:en har man sagt att man vill förtäta i det stationsnära läget men samtidigt vill man bevara 

befintlig vegetation och naturvärden samt att området ska bli grönare (Malmö Stad, 2015). Att 

därför undersöka denna planeringsprocess och dialog för att ta reda på hur grönytor planeras 
kan belysa hur de prioriteras jämfört med andra intressen i denna planeringsnivå och vad detta 

beror på.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om grönytor och befintliga naturvärden får lägre 
prioritet än andra intressen på fördjupad översiktsplanenivå i process och dialog och vad detta i 
så fall beror på. För att göra detta kommer studien undersöka hur kommun och markägare 
planerar grönytor på översiktsplanenivå i Malmö och om denna planering stämmer överens med 
Malmö stads mål för grönytor. Studien undersöker den fördjupade översiktsplanen, 
Översiktsplan för del av Kirseberg (FÖP:en) som är ett aktuellt utvecklingsområde i Malmö, där 
största delen av marken är privatägd. De specificerade målen för grönytor för området uttrycks i 
FÖP:en som planeringsriktlinjer och det är dessa som jämförs med planeringen och dess 
pågående process. 
 
För att göra detta syftar studien till att ta reda på vad som prioriteras i planeringen av parker 
och vilka argument som används för dessa prioriteringar. Detta sker i en kontext som utgörs av 
dialog och samarbete mellan aktörerna. Därför är även denna process mål för undersökningen.   
 
Vidare undersöks placeringen av grönytor och för att se om dessa styrs av befintliga 
naturvärden i området eller av skapade strukturella värden. Ytterligare studeras särskilt vilka 
argument som använts för att exploatera områden med höga naturvärden. 
 
För att slutligen undersöka vad dessa prioriteringar beror på studeras vilka styrmöjligheter som 
finns genom lagar och policyer samt om intressekonflikter förekommer mellan aktörerna.  

1.1.2 Frågeställningar 

Huvudfrågeställning: 
Hur väl stämmer argument och prioriteringar gällande grönytor, som kommuntjänstemän, 

markägare och arkitektkonsulter använder i planeringsprocess och dialog, överens med 

planeringsriktlinjer relaterade till grönytor i FÖP:en (Översiktsplan för del av Kirseberg)? 

 

1.  Vilka argument lyfts fram för planeringen av grönytorna i FÖP:en samt vilka prioriteringar 

och orsaker ligger bakom? 

 

2. Pekar aktörernas värdering (1-5) av planeringsriktlinjerna, när det gäller placeringen av 

grönytorna, på att bevara befintliga grönytor, naturvärden och biologisk mångfald eller snarare 

på andra intressen? 

 

3. Vilka prioriteringar och orsaker ligger bakom exploateringen av de områden i FÖP:en som är 

planerade för bebyggelse men samtidigt utpekade att innehålla höga eller påtagliga naturvärden 

i rapporten ”Naturvärdesinventering av Kirseberg banområde och Ellstorp”? 

 

4. Skiljer sig kommunens och markägarens värderingar (1-5) åt vad gäller 

planeringsriktlinjerna, för placeringen av parker samt hur de vill planera och prioritera? Tyder 

det på intressekonflikter? 

 

5. Känner tjänstemännen på kommunen att de har stöd i PBL och relevanta policydokument för 

att planera en ändamålsenlig grönstruktur? 
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2 Bakgrund 

2.1 Miljömålsarbete – Globalt, nationellt och lokalt 

2.1.1 Globalt miljömålsarbete 
Vår gemensamma framtid, Brundtlandrapporten, skrevs på uppdrag av FN 1987 och man 

började enas globalt om begreppet hållbar utveckling med definitionen (FN-förbundet Sverige, 

2012): ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”. 

 

1992 hölls konferensen ”Earth Summit” i Rio de Janeiro där ett av de viktigaste resultaten var 

handlingsdokumentet Agenda 21 och konventionen om biologisk mångfald, UNCBD, som 

innebär att den biologiska mångfalden i länderna inte ska minska.  

 

Ett av de viktigaste internationella besluten för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är 

Aichimålen som antogs 2010 i Nagoya och följer upp konventionen om biologisk mångfald 

UNCBD (Naturvårdsverket, 2018c). Aichimålen omfattar 20 delmål och ska säkra fungerande 

ekosystem samt bevara och minska den direkta påverkan på biologisk mångfald. Det är en 

strategisk plan för biologisk mångfald som avser perioden 2011-2020 Varje land ska anpassa 
målen efter sina nationella förutsättningar. 2011 tog EU också fram en strategi för biologisk 

mångfald (ibid.). 

 

De globala hållbarhetsmålen (SDG:s) med Agenda 2030 för hållbar utveckling beslutades av FN 

2015 (Sveriges Miljömål, 2018b). Hållbarhetsmålen är här 17 stycken med 169 delmål varav 

flera handlar om hållbar utveckling. Här finns bland annat mål 15 och 17 som hanterar 

ekosystem och biologisk mångfald respektive hållbara städer och samhällen. Mål 15 innefattar 

förutom att hindra förlusten av biologisk mångfald i olika ekosystem att integrera värdet av 

biologisk mångfald och ekosystem i lokala planeringsprocesser (Regeringskansliet, 2015). I mål 

17 ingår bland annat att tillhandahålla tillgången till grönområden med betoning på att de ska 

vara säkra, tillgängliga och inkluderande (ibid.).  

2.1.2 Nationellt miljömålsarbete 
Sverige införde miljömålssystemet 1999 som består av generationsmålet, 16 miljökvalitetsmål 

och deras respektive etappmål (Sveriges Miljömål, 2018a). Miljökvalitetsmålen beskriver det 

tillstånd i miljön som skall nås (Naturvårdsverket, 2006). Generationsmålet är det övergripande 

målet för miljöarbetet och innebär ”att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” 

(Sveriges Miljömål, 2018a). Det riktar in sig på bland annat återhämtade ekosystem, bevarad 

biologisk mångfald och hushållning med naturresurser. Det är bara två miljökvalitetsmål som 

man beräknar kommer kunna uppnås eller vara nära att uppnås till 2020, nämligen säker 

strålmiljö och skyddande ozonskikt, medan de övriga inte kommer att nås. (ibid). 
 

För att följa upp konventionen om biologisk mångfald (UNCBD) och de tillhörande Aichimålen 

har regeringen gjort en nationell strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, med 

nationella etappmål, underordnade miljömålen (Naturvårdsverket, 2018c).  
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Sveriges nationella miljökvalitetsmål stämmer nu överens med Agenda 2030 om man ser till den 

ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen (Sveriges Miljömål, 2018b), till exempel 

målen för att motverka förlusten av biologisk mångfald. Dock kommer målet om biologisk 

mångfald (ett rikt växt- och djurliv) inte att nås till 2020 då förlusten av biologisk mångfald 

fortsätter (ibid.).  

2.1.3 Miljömålsarbete med grönytor för hållbara städer 
En stor del av miljökvalitetsmålen berör städer och ska styra den fysiska planeringen (Jansson et 

al., 2013). Grönstrukturen och planeringen av denna är en av förutsättningarna för att 

miljökvalitetsmålen ska kunna uppnås så som: Begränsad klimatpåverkan, Grundvatten av god 

kvalitet och Frisk luft (ibid.). I målet God bebyggd miljö (nr 15) fastslås: 

 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 

ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 

god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Naturvårdsverket, 2018b 

 

För att uppnå detta mål bör kommunerna enligt Boverket ”Utveckla parker, grönområden och 

tätortsnära natur och säkerställ ekosystemtjänster i den byggda miljön. Genom att synliggöra och 

värdera ekosystemtjänsterna i den byggda miljön kan vi tillvarata, skapa, utveckla, och stödja de 

nyttor som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.” (Sveriges miljömål, 2017). Ansvaret att 

genomföra detta vilar alltså främst på kommunerna. I preciseringarna till målet har regeringen 

formulerat att ”Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god 

kvalitet och tillgänglighet” (Sveriges miljömål, 2018c). 

2.1.4 Etappmålen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
Förutom miljökvalitetsmålen finns etappmål som berör flera av miljömålen såsom avfall, 

biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Ett tidigare etappmål om ekosystemtjänster och 

resiliens innebar att: ”Etappmålet om ekosystemtjänster och resiliens innebär att viktiga 

ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är identifierade och 

systematiserade senast 2013.” (Prop. 2013/14:141, s. 50). Målet anses vara uppnått i och med att 

man har startat en svensk förteckning över ekosystemtjänsterna som successivt ska byggas på 

och vara ett stöd för regionala och lokala kartläggningar (Naturvårdsverket, 2017c). 

 

Ett aktuellt etappmål innebär att ”…betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 

ekosystemtjänster senast 2018 ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 

ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och 

skäligt.” (Jönsson et al., 2017, s. 3). Etappmålet bedöms kunna nås i år (2018) (Jönsson et al., 

2017). Man menar att kommunikationssatsningen delvis nått uppsatta mål, men att det behövs 

mer kunskap. 

 

Boverket och ekosystemtjänsterna (BEST) är en rapport där man studerat lagstödet i Plan- och 

bygglagen för grönblå infrastruktur samt kunskapssituationen om ekosystemtjänster bland 

kommuner i Sverige (Hanson, et al., 2016). Rapporten undersökte också hur integreringen av 

ekosystemtjänster ser ut i planprocessen. Endast en liten andel av de 147 kommunerna som 

studerades i BEST-rapporten har dock översiktsplaner som arbetar med 

ekosystemtjänstbegreppet. Begreppet togs bara upp i 15,7 % av översiktsplanerna i de 
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studerade kommunerna. Från 2013 och framåt hade emellertid 37,9 procent av 

översiktsplanerna nämnt ekosystemtjänster i sina nya planer. De flesta tjänstemännen kände till 

detaljplaner där man arbetat med ekosystemtjänster vid planeringen. Den vanligaste tjänsten 

som man arbetat med var dagvattenhantering (Hanson, et al., 2016). 

2.1.5 Nya etappmål 
Strategi för levande städer är regeringens samlade politik för hållbar stadsutveckling (Skr. 

2017/18:230). Nya etappmål formulerades, bland annat målet att en majoritet av kommunerna 

senast 2025 ska ”…ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer 

vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.” (Skr. 2017/18:230, s. 6). För att nå 

målet ger regeringen bland annat stöd och bidrag för grönare städer (ibid.). 

2.1.6 Kommunernas miljömålsarbete och ansvar 
Miljöproblem har oftast sitt ursprung i lokala aktiviteter och därför ligger ett särskilt ansvar hos 

kommunerna för lösa dessa problem genom deras politik (Naturvårdsverket, 2007). 

Kommunerna har i sitt arbete alltså en nyckelroll för hållbar utveckling och för att nå miljömålen 

(Naturvårdsverket, 2006). Kommunernas miljöarbete fick fart under 90-talet som en 

självständig respons på FN:s Agenda 21 (Naturvårdsverket, 2007). Den nationella nivån har 

dock senare i större utsträckning tagit initiativet för att styra hållbarhetsarbetet (ibid).  

 

Nationella och regionala etappmål ska av kommunerna anpassas till lokal nivå. 

(Naturvårdsverket, 2006). Från och med 2011 ska översiktsplanen enligt Plan- och bygglagen 

(2010:900) (PBL) samordnas med nationella och regionala mål för hållbar utveckling (Boverket, 

2013a). Det är viktigt att betydelsen av ekosystemtjänster och deras värden integreras i det 

lokala arbetet och beslutsprocesser (Jansson et al., 2013). Kommunerna har dock en stor del 

självstyre och ansvarar för budgeteringen av dessa frågor. De kan också ha andra prioriteringar 

rörande målen jämfört med nationell nivå vilket kan vara ett problem (Naturvårdsverket, 2006). 
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2.2 Grönytor och hållbar stadsplanering 

2.2.1 Ekosystemtjänster och biologisk mångfald 
Mänskligheten är helt och hållet beroende av jordens ekosystem. Begreppet ekosystemtjänster 

handlar om att man definierar ekosystemets tjänster antropocentriskt, som något människan 

har nytta av. Ekosystemtjänster är enligt Naturvårdsverkets (2017b) definition ekosystemens 

direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande, det vill säga de produkter och 

tjänster som ekosystemen levererar och som vi människor drar nytta av. Begreppet har skapats 

för att man ville synliggöra och kunna mäta värdet på varor och tjänster som produceras ”gratis” 

i naturen (Naturvårdsverket, 2017b). Ser man en nations produktion som bara BNP så får man 

inte med hela perspektivet (Colding & Marcus, 2013). Den biologiska mångfalden, tillgången till 

ren luft och vatten är avgörande. Om dessa värden minskar så kommer det att påverka värdet av 
bruttonationalprodukten och människors välfärd i högsta grad (ibid.). 

 

Ekosystemtjänster kan indelas i fyra kategorier beroende på funktion: försörjande, reglerande, 

stödjande och kulturella (MEA, 2005, Naturvårdsverket, 2017b).  

• Försörjande ekosystemtjänster är till exempel spannmål, dricksvatten och virke. 

• Reglerande ekosystemtjänster är de som till exempel påverkar klimatet, luftrening, 

bullerdämpning, pollinering, vattenkvalitet och översvämningar.  

• Kulturella ekosystemtjänster är sådana som ger till exempel rekreation, hälsokvaliteter 

och estetiska värden.  

• Stödjande ekosystemtjänster gör att övriga tjänster fungerar. Till exempel biologisk 

mångfald, fotosyntes, jordmånsbildning och biogeokemiska näringscykler. 

De ekosystemtjänster, kopplade till den grönblåa infrastrukturen, som är viktigast i städer och 

inom stadsplanering är reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänster. Försörjande 

tjänster berör inte stadsplaneringen i särskilt hög grad i dagsläget. Reglerande och kulturella 

tjänster är avgörande för en bra stadsmiljö med de tjänster de bidrar med så som 

klimatreglering, dagvattenhantering, luftrening, bullerdämpning, pollinering och rekreation 

(Naturvårdsverket, 2017b, Hanson, et al., 2016). Biologisk mångfald räknas ofta som stödjande 

för alla andra ekosystemtjänster. Bevarandet av biologisk mångfald är nödvändigt eftersom det 

är en grundförutsättning för ekosystemenstjänster att fungera långsiktigt. Biologisk mångfald 

stärker också ekosystemens motståndskraft mot förändringar, det vill säga stärker resiliensen 

för produktionen av ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2017b). 

 
Biologisk mångfald minskar dramatiskt globalt på grund av mänskliga aktiviteter (MEA, 2005). 

De senaste hundra åren har utrotningstakten av arter varit ungefär 1000 gånger högre än 

genomsnittet i planetens historia (ibid.). Det höga exploateringstrycket och det intensiva 

brukandet av landskapet har gjort Skåne till det län med flest rödlistade arter i Sverige 

(Gärdenfors 2010). Att planera för biologisk mångfald också i städer är alltså viktigt eftersom 

ensidig markanvändning så som jordbruk och skogsbruk utgör en allt större yta av marken 

utanför städer. Anpassning till klimat och nyttan ekosystemtjänster ger är ytterligare argument 

att värna om biologisk mångfald i städer.  

 

Grönblåa miljöer i städer är också av stor betydelse på grund av klimatförändringarna. 

Rapporten från UN-Habitat, Cities and Climate Change: Global Report on Human Settlements 

(2011), belyser länken mellan urbanisering och klimatförändringarna. Dels påverkar urbana 

områden klimatet till stor del men klimatförändringarna i sig kommer också potentiellt att 

påverka städer och dess invånare på ett förödande sätt i och med förändringar så som ökat regn, 
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fler varma dagar, värmeböljor och höjda havsnivåer (ibid.). Detta går både att förhindra och 

dämpa med ekosystemtjänster i städer. 

2.2.2 Grönytor 
För att planera en hållbar stad krävs grönytor eftersom de är förutsättningen för 

ekosystemtjänster i städer (Jansson et al., 2013). Att skapa en grön stad med den gröna 

infrastruktur som grönytor utgör är en ambition för många kommuner i Sverige (SCB, 2010). 

Nätverket av grönytor i städer har kommit att uppmärksammas som grönstruktur istället för att 

se grönytor som isolerade enheter (Jansson et al., 2013). Grönstruktur eller grönblå 

infrastruktur, som också inkluderar vattenmiljöer, är naturliga och semi-naturliga miljöer i 

staden och landsbygden (Hanson, et al., 2016). Sådana nätverk planeras strategiskt i syfte att 

både bevara biologisk mångfald och för att leverera ekosystemtjänster till staden (ibid.). En 

grönyta, i en sådan struktur, är enligt SCB (2010) en yta på minst 0,5 hektar inom tätortsgränsen 

och ska vara sammanhängande. Det kan vara grönområden så som parker, gräsytor, tätortsnära 

skog, gröna tak, kolonilotter, skolgårdar, impediment, villaträdgårdar, grön industrimark 

(ruderatmark) och gröna stråk men också åar, dammar och våtmarker med flera. Motsatsen till 

grönytor är hårdgjorda ytor som mer eller mindre är det som inte är grönytor i tätorter, till 

exempel byggnader, parkeringsytor, vägar, torg med flera (SCB, 2010).  

 

Grönytor har minskat i tätorter i Sverige de senaste 30 åren i både antal och storlek, vilket är en 
trend som verkar fortsätta när förtätning och stadsutbredning sker (Boverket, 2007). Malmö är, 

efter Landskrona, den tätorten i Sverige som har minst andel grönyta jämfört med hårdgjorda 

ytor och åker (SCB, 2010). Man konstaterar i Malmös Grönplan (Malmö Stad, 2003) att de 33 

kvadratmeter grönyta per invånare som finns i Malmös tätort är en mycket liten andel, sett i 

nationellt perspektiv som är 100 kvm per invånare. Att andelen grönyta minskar i många städer 

beror till stor del på att fler flyttar till städer och att exploateringen av ny mark därför ökar (SCB, 

2010). Antingen sker exploatering utåt med utglesning, vilket innebär att staden expanderar, 

eller förtätning, vilket gör staden tätare med till exempel ”infill” (Hanson, et al., 2016). 

Utglesning, eller ”urban sprawl” tar ofta natur- eller jordbruksmark i anspråk och är något 

kommuner numera ofta vill undvika, speciellt i Skåne.  

 

Boverket (2007) menar att möjligheten att utveckla en stad med bostadsnära natur påverkas av 

två faktorer: hur staden växer och hur ägandeformer av mark ändras. Städer växer både utåt, 

oftast med anspråk på värdefull natur, och inåt med förtätning, också till stor del med 

exploatering av grönytor. Med det nuvarande höga byggbehovet ökar dessutom trycket på 

grönområden ännu mer. Den andra trenden är att offentliga ytor och allmän platsmark har 

minskat delvis på grund av försämrad ekonomi hos kommunerna. Försämrad ekonomi har också 

lett till försämring av befintliga grönområden på grund av utebliven skötsel (ibid.). När 

detaljplaner upprättas ökar också ofta andelen privat mark genom att kommunens mark säljs. 

Förändringen till privata ägandeformer ändrar på förvaltningsmöjligheter och därmed 

tillgänglighet och kvalitet på grönytor, vilket har konsekvenser för de sociala aspekterna av 

värdena i grönytor så som rekreation. Det finns inget som garanterar att grönområden på privat 

mark inte exploateras i framtida förtätning (Boverket, 2007). Kommunen har ansvaret för de 

offentliga intressena vid planläggning och utveckling av nya områden så som att det finns 

tillräckligt med grönområden som ska vara tillgängliga för allmänheten. Dock är det ofta privata 

aktörer som utvecklar bostadsområden och de har då inte ansvar för dessa allmänna intressen, 

så som offentliga parker. Detta kan resultera i att exploateringsgraden blir så hög som möjligt 

utan tillräckligt med grönytor (ibid.). Boverket (2007, s. 13) menar att ”Det är dags att analysera 

och diskutera konsekvenserna av bristen på gemensamma ytor och bostadsnära natur som följd av 

ökad privatisering och hög exploatering.”. 
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Planering och förvaltning av grönområden är oftast inte tillräcklig och riskerar ofta att 

undervärderas i dessa processer (Jansson et al., 2013). Grönytor som är små och bostadsnära 

måste lyftas fram i planeringens alla nivåer inklusive den fördjupade översiktsplanen (Boverket, 

2007). Att grönytor bidrar med flera funktioner på grund av deras ekosystemtjänster är ofta 

någonting som fattas i stadsplaneringen (Jansson et al., 2013). Dock har denna så kallat 

multifunktionella aspekt kommit att uppmärksammas mer och mer.  

2.2.3 Mångfunktionalitet 
Jordens ekosystem utnyttjas på ett allt för ensidigt sätt (Naturvårdsverket, 2017b) och 60 % av 

ekosystemen håller på att degraderas eller används ohållbart. När ekosystemen används för att 

främst maximera de försörjande ekosystemtjänsterna urholkas de andra tjänsterna, fungerar 

sämre och leder på sikt till att även de försörjande tjänsterna fungerar sämre eftersom de är 

beroende av stödjande och reglerande tjänster (ibid.). Detta beror på att man prioriterar tjänster 

som ger kortsiktig vinst. Det har gjorts både på landsbygd och i städer. Naturvårdsverket menar 

att samhället långsiktigt tjänar på att istället ha mångfunktionella landskap, baserade på 

ekosystemtjänster eftersom det bidrar till en högre biologisk mångfald och därmed robustare 

och bättre ekosystemtjänster. Det är avgörande för en bra och fungerande stadsmiljö att ha 

ekosystemtjänster som bidrar med till exempel hantering av regnvatten, rekreation, reglering av 

lokalt klimat och så vidare. För att göra detta i både stad och produktionslandskap krävs bland 
annat att det finns olika storlekar på grönytor och naturmiljöer fördelade över flera rumsliga 

skalor (ibid.). Dessa utgör i staden en så kallad ”grönblå infrastruktur” som är ett nätverk av 

både vatten- och naturmiljöer i staden (Naturvårdsverket, 2015). Denna struktur behöver 

beaktas vid planering och förvaltning för att tillgodose de krav på livsmiljöer som befintliga 

arter i landskapet har för att inte befintlig biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska gå 

förlorade eller försämras (ibid.).  

 

Multifunktionalitet eller mångfunktionalitet har blivit allt vanligare begrepp i 

stadsplaneringsdiskursen bland annat med syftet att förtätning och grönytor inte behöver vara i 

motsättning. Naturvårdsverket (2016) menar att man kan uppnå en mer effektiv 

markanvändning om man med ekosystemtjänster visar de flertal funktioner som finns eller kan 

skapas i markanvändning. De menar att det är fördelaktigt att belysa de positiva effekter 

naturen får för människor i stället för att fokusera på negativa konsekvenser för naturen. 

Ekosystemtjänstbegreppet kan också på detta sätt leda till samarbete och nya arbetssätt till 

andra sektorer än miljövård, vilket det har gjort för både företag och kommuner enligt 

Naturvårdverkets studie (ibid.). Att främja och säkra reglerande, stödjande och kulturella 

ekosystemtjänster tjänar samhället i stort och är inget särintresse, men för att detta ska ge 

resultat krävs det att alla bidrar (Naturvårdsverket, 2017b). Dock kan det vara mindre angeläget 

för enskilda markägare att vidta åtgärder för att gynna dessa tjänster när de gynnar samhället i 

stort medan kostnaderna för åtgärder ofta får betalas av markägare. Då är det mer ekonomiskt 

gynnsamt på kort sikt att prioritera annat som ger direkta vinster. Detta kallas för 

”ekosystemtjänsternas dilemma” (ibid.). Därför är det politiska ansvaret viktigt, med styrning 

och riktlinjer mot tydliga miljömål på lång sikt (ibid.). Ofta har dock markägare och byggherrar 

mycket att vinna på, även ekonomiskt, en miljö- och klimatmässigt god stadsplanering. 

Ekosystemtjänster behöver prioriteras högre politiskt i planeringen av städer eftersom dessa 

tjänster är systembärande och därmed en grundförutsättning för en hållbar stad (Hanson, et al., 

2016). 
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2.2.4 Normer för grönytor 
Normer för grönytor och friytor anses av forskare vara viktigt (Ståhle, 2005). Termen friytor 

betecknar ofta barns lekytor på t.ex. skolgårdar men eftersom dessa ofta kan vara gröna kan de 

också kopplas till grönytor. Minskningen av friytor har följt minskningen av grönytor (ibid.). 

 

Under 1950-talet inspirerades man av engelsk stadsplanering (Ståhle, 2005). Inför Stockholms 

generalplan 1952 undersöker man hur barn rör sig och man tar fram förslag till normer för 

andel lekyta och avstånd till lekplats. Betoningen på friyta för lek blev viktig för 

miljonprogrammet under 1960- och 70-talen. Systemet med två normer, en för tillgänglighet 

mätt i avstånd och en för täthet mätt i kvm per person eller lekplats per antal lägenheter, slår 

igenom då. I början av 1970-talet blev dock systemen med många byggnormer kritiserade bland 

annat av byggföretagen då mängden friyta står i proportion till exploateringsnivån. Kritiken mot 

modernismens skapande av utspridda städer medförde en önskan att förtäta och skapa en 

större stadsmässighet (ibid.). Arkitekter betonade också att det var risk för enahanda och 

likformiga miljöer med dessa normer. Forskare och arkitekter fortsatte dock samarbeta under 

1980-talet för att få lämpliga riktlinjer för grönytor även för vuxna (ibid.). När PBL infördes 

1987 och Boverkets byggregler (BBR) 1994 ersatte Svensk byggnorm försvann många normer 

som funnits (Boverket, 2018h). Varje kommun får nu enligt PBL själv bestämma vad som anses 

vara ”tillräcklig” friyta till exempel vid en förskola (ibid.). Bristen på normer är problematiskt 
eftersom studier har visat att sådana normer eller riktlinjer krävs i översiktsplaner och 

detaljplaner för att skapa en god utomhuskvalitet (Ståhle, 2005). Det krävs dessutom att 

normerna följs upp genom hela planprocessen.  

2.2.5 Grönytefaktorn 
Ett annat sätt att använda sig av normer för grönytor är grönytefaktorn som är ett 

planeringsverktyg som prövats och används i många kommuner, bland annat i Malmö där det 

främst använts på privat mark (Delshammar & Falck, 2014). Planeringsverktyget används för att 

säkerställa grönytor och ekosystemtjänster på detaljplanenivå, oftast genom kvantitativa krav 

(ibid.). Det finns kritik mot verktyget så som att det inte tar hänsyn till befintliga 

ekosystemtjänster samt att lösningarna kan öka kostnaderna för boende (ibid.). Det som många 

har uttryckt varit positivt med verktyget är att ekosystemtjänster blir mer integrerat i dialog och 

kunskapen om begreppet ökar (Hallberg, 2017). Byggherrar tycker ofta att det är positivt med 

lika och tydliga krav för en rättvis konkurrens (ibid.). Dock har frågan om förbud mot särkrav 

kommit upp med lagändringarna 2014 (ibid.).  

2.2.6 Balanseringsprincipen och ekologisk kompensation 
Ekosystemtjänstbegreppet är en av strategierna kommuner har börjat använda sig av i stället för 

direkta normer för grönytor. I BEST-rapporten (Hanson, et al., 2016) togs dock 

ekosystemtjänstbegreppet bara upp i 15,7 % i översiktsplanerna av de studerade kommunerna. 

Det har dock ökat i senare antagna översiktsplaner. Ståhle (2005) skriver om att idéer om 

kompensation och balansering av grön- och andra friytor vuxit sig starkare i 

myndighetspraktiken, till skillnad från användandet av faktiska normer. Kompensationsåtgärder 

så som balanseringsprincipen handlar i Malmö om att man enligt fyra steg minimerar skadan på 

ekologiska värden i exploaterade områden om betydande negativ påverkan kommer ske (Malmö 

Stad, 2018a): 
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• Undvika eller minimera påverkan,  

• Kompensationsåtgärder på plats,  

• Kompensation på annan plats,  

• Ersättning eller kompensation i annat funktionellt sammanhang.  

Alternativ ett är mest önskvärt, men om behov för att använda principen uppkommer på grund 

av negativ påverkan är det troligen osannolikt att steg ett kommer användas i större 

utsträckning eftersom man redan beslutat om exploatering i berört område. Ståhle är kritisk till 

balanseringsprincipen och menar att den i bästa fall kan minimera en försämring. Han är kritisk 

till hur de sociala aspekterna ska kompenseras för eftersom rekreation är något som lagts till i 

efterhand i metoden som är baserad på biotopkartering. Till exempel är tillgänglighet till en 

grönyta någonting som är svårt att kompensera för på en annan plats. Han menar också att man 

bortser från det grundläggande behovet av grönytor vid användandet av principen. 

2.2.7 Planering av grönblå infrastruktur 
Utveckling mot hållbara städer, med bland annat grönytor, kräver långsiktighet och 

helhetsperspektiv (Rådet för hållbara städer, 2018). I städer som ofta rankas högt som attraktiva 
städer finns det av total markyta 10–20 % offentliga platser. UN Habitat (2014), som är FN:s 

organ för boende och stadsbyggnad, menar att offentliga platser så som torg och parker, ska 

utgöra minst 15 % av staden. För att uppnå en hög kvalitet av de offentliga ytorna krävs att 2/3 

av dessa är grönytor och 1/3 är park (UN Habitat, 2014). Av de 15 procenten blir det alltså 10 % 

grönytor och 5 % parker totalt sett i staden. I Malmö utgör grönytor 12 % (säkerställda 

grönytor) av hela kommunens yta (Malmö Stad, 2003). Vad gäller tätorten vill kommunen att 

antalet kvadratmeter per invånare ska öka från nuvarande 33 till 48 kvm per invånare (ibid.). 

2.2.8 Förtätning 
Debatten om förtätning handlar ofta om att man ställer byggande och service mot grönytor, som 

om att det vore en trade-off rakt av; förtäta kontra grönytetillgång (Ståhle, 2005). Man menar att 

förtätning behövs för att motverka ”urban sprawl”, eller utglesning, som leder till bilberoende, 

segregation, luftföroreningar och otrygghet. Ståhle (2005) menar dock att sambandet är mer 

komplext, att en stor del grönområden nödvändigtvis inte behöver minska stadens täthet. 

Sambanden mellan täthet kontra transportbehov och resvanor är inte så pass tydliga att 

förtätning är en självklar miljöstrategi för att minska bilberoende och den typen av 

stadsplanering (ibid.). Anledningen till att städer blir tätare är snarare att täthet i sig själv gör att 

efterfrågan på bostäder och lokaler ökar vilket gör att priser och konkurrens om dessa ökar. 

Detta gör städer tätast i centrum eftersom där också är närmare till arbete, service, kultur med 

mera. Efterfrågan på friytor ökar också med förtätning och det finns alltså därmed en gräns på 

hur tätt man kan bygga. Utformningsmöjligheter kan förändra detta men bara till en viss nivå.  
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2.3 Stadsplaneringens lagar och verktyg 
För att förstå hur planeringen fungerar och vilka möjligheter planerare har är det viktigt att ha 

inblick i den lagstiftning som styr stadsplaneringen. Ytterligare behöver problemen som finns 

inom dessa ramar diskuteras för att förstå svårigheterna i samtidens planering. I avsnittet 

”Planeringsprocess och dialog” lyfts dessa frågor. Nedan förklaras först några viktiga begrepp 

inom stadsplaneringen. 

2.3.1 Översiktsplan - ÖP 
Översiktsplanen (ÖP) är ett handlingsprogram som visar den långsiktiga planeringen för den 

fysiska miljön i en kommun (Boverket, 2018a). Den ska visa hur mark och vatten ska användas 

samt bebyggelseutveckling för att skapa en god miljö och hållbar utveckling. Planen ska bland 

annat förbereda en bra struktur för grönområden och kommunikationsleder. Den ska numera 
också visa hur det långsiktiga behovet av bostäder ska tillgodoses. Alla kommuner ska ha en 

översiktsplan som är aktuell och omfattar hela kommunens yta (ibid.). ÖP ska beskriva hur 

hänsyn till naturvärden ska tas och man ska också kunna se hur olika riksintressen ska skyddas. 

Ifall planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras 

(ibid.).  

 

Översiktsplaneringen styrs framförallt av Plan- och bygglagen (PBL) (Boverket, 2018a). Planen 

är inte rättsligt bindande, men väger tungt genom att den ska förankras i en planeringsprocess 

som garanterar samråd och insyn. 

 

BEST-rapporten (Hanson, et al., 2016) menar att ÖP är ett verktyg som har bra möjlighet att 

utforma den övergripande grönblå infrastrukturen genom att bland annat prioritera och väga in 

värdet av ekosystemtjänster på olika platser i strukturen. På så sätt kan man ta mer hänsyn till 

dessa naturvärden i de olika planeringsnivåerna.  

2.3.2 Fördjupad översiktsplan - FÖP 
ÖP kan där planeringsbehoven är störst göras mer detaljerad och aktuell för ett avgränsat 

område, till exempel en stadsdel eller mindre tätort. En sådan plan kallas då fördjupad 

översiktsplan (FÖP) (Boverket, 2018a). Denna kan då studera och utreda frågor mer ingående. 

Den ska liksom ÖP vara vägledande för kommande detaljplaner men är inte heller juridiskt 

bindande (ibid.).  

2.3.3 Detaljplan - DP 
Detaljplanen (DP) är juridiskt bindande i motsats till ÖP och det är endast kommunen som kan 

ta fram och anta detaljplaner (Boverket, 2016). Planen reglerar användningen av mark och 

vatten samt typ av utformning och bebyggelse. För att någon ska få bygga i tätbebyggt område 

måste kommunen upprätta en detaljplan. Detaljplanen urskiljer vad som ska vara allmän mark 

(kommunägd), kvartersmark (privatägd) och vattenområden. Allmänna platser är ofta torg, 

parker och gator medan kvartersmark ofta är bebyggd mark. Därutöver reglerar DP höjd och 

storlek på hus samt avstånd mellan hus och tomtgräns (ibid.). 

2.3.4 Förhållandet mellan ÖP och DP 
Markanvändningskartan anses vara den viktigaste delen i ÖP eftersom denna redovisar den 

planerade stadsstrukturen och används som underlag till detaljplaner (Hanson, et al., 2016). 
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Översiktsplanen är viktig för det fortsatta arbetet men den är endast vägledande och ger inga 

rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda (Boverket, 2018a). 

Boverket uttrycker det såhär: ”I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot 

varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen. Det görs först i detaljplaneringen eller 

direkt i bygglovsprövningen. Översiktsplanens innehåll kan därför inte heller överklagas.” (ibid.). 

Trots detta är det av stor vikt att redan i ÖP fastställa hur natur och grönytor, gröna stråk, 

kommunens miljömål för urban miljö med mera ska förverkligas. Detta skapar en större tyngd 

och ger en förhandsförståelse och kunskap hos byggherrar, markägare och allmänhet. Tanken är 

att det också skapar en större acceptans hos alla parter. Både byggherrar, markägare och 

medborgare ska få kunskap och möjlighet till inflytande i god tid. Om detaljplanen inte är 

förenlig med ÖP, krävs oftast ett utökat förfarande med till exempel kungörelse, samråd, 

granskning med mera, innan den i så fall godkänns (Boverket, 2018g). Alltså är ÖP och FÖP 

viktiga dokument för detaljplaneringen där bland annat grönytor planeras mer i detalj. 

 

Sweco:s rapport i Boverket (2014c, delstudie 2, s. 15) intervjuar tjänstemän som arbetar med 

översiktsplaner. Vissa tjänstemän menar att hållbarhet har en starkare ställning i 

översiktsplanen och man önskar en starkare koppling till DP. 

2.3.5 Plan- och bygglagens historia 
1907 års stadsplanelag var början till kommunernas planmonopol (Boverket, 2014a). Då fick 
kommunerna rätt och skyldighet att lösa in mark som skulle användas till gatumark och mark 

för allmänna platser (ibid.). Under 60–70-talen kom man fram till att den alltför fixerade planen 

borde ersättas av en flexibel och rullande plan som skulle användas mer som en vägledande 

metod för att fatta beslut (Strömgren, 2007). Detta var början till en mer strategisk 

översiktsplanering. 

 

1987 infördes Plan- och bygglagen och samtidigt naturresurslagen med regler för hushållning 

med mark, vatten och fysisk miljö i övrigt (Boverket, 2014a). Översiktsplan och detaljplan 

ersatte de gamla generalplanerna (ibid.). Miljökvalitetsnormerna för till exempel gränsvärden av 

utsläpp tillkom 1999 då miljöbalken infördes (Naturvårdsverket, 2017a). Med EU-inträdet 

började flera miljödirektiv komma in i lagen. Olika intressen skulle enligt lagen samordnas och 

tillgodoses i ett tidigt skede. Ansvarsfördelningen förtydligades mellan stat, kommun och övriga 

samt medborgarinflytandet ökade (ibid.).  

 

2011 kom en helt ny plan- och bygglag efter ett stort antal utredningar, där målet var att 

förenkla processen (Boverket, 2014a). Kommunens översiktsplan ska samordnas med nationella 

och regionala mål för den hållbara utvecklingen (Boverket, 2013a). 

 

Nya bestämmelser från 2013 innebär att man även ska ta hänsyn till miljö- och klimataspekter 

när man planerar och bygger. Dessa två ord är ett tillägg utöver bara natur- och kulturvärden i 2 

kap. 3 § Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) och bör innebära en förstärkning (Boverket, 

2014a). 

 

2015 beslutades ytterligare förenklingar i lagen, bland annat förbud mot att ställa andra 

tekniska egenskapskrav på byggnadsverk än de så kallade särkrav som gäller enligt 8 kap. 4 § 

PBL (Boverket, 2015). Krav som ställs utöver 8 kap. § PBL blir alltså lagmässigt verkningslösa. 

 

Den senaste lagändringen 2018 innehåller några förstärkningar av möjligheten att styra hur 

klimatpåverkan bör förebyggas på privat mark (Boverket, 2018f). Kommunerna kan nu i 
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detaljplaner bestämma att det krävs marklov för markarbeten som kan försämra markens 

genomsläpplighet, förutom tidigare lov för trädfällning (ibid.). 

2.3.6 PBL och planmonopolet 
Översiktsplaner, detaljplaner och lagarna kring dem styr den fysiska planeringen. 

Lagstiftningen (PBL) ger kommunerna planmonopol vilket syftar på att det inte är staten eller 

regionen som bestämmer hur kommunens mark ska planeras. Det är bara kommunen som får 

upprätta detaljplaner och godkänna bygglov. Länsstyrelserna har dock tillsyn över planerna 

samt avgör vad som är de riksintressen som kommunerna ska ta hänsyn till. Planmonopolet 

innebär dock inte att kommunen kan besluta vad som helst. Kommunen har alltså ansvaret över 

den fysiska planeringen samt användningen och hushållningen med mark och vatten inom 

kommunens gränser utifrån lagstiftningen i PBL och enligt MB. Planeringen ska också ske utifrån 

uttalade nationella mål samt kommunens egna miljömål (Boverket, 2013a). 

 

Kommunens ansvar över planeringen innebär dock vissa problem på grund av PBL:s 

begränsningar angående vad kommunen faktiskt kan göra. Detta leder också till den 

problematik som finns vad gäller planeringen av grönytor. Detta diskuteras vidare i avsnittet 

”Tidigare forskning och studier”. 

 

När det gäller privat mark har kommunen små möjligheter att besluta om till exempel 
bevarande av grönytor (Boverket, 2018d). På denna så kallade kvartersmark, där bostäder, 

kontor och industrier finns råder ägaren över utformningen och den exakta planeringen görs 

först i detaljplanen (ibid.). 

 

Privatägd mark har ökat i stor utsträckning sedan millennieskiftet (SCB, 2013). När det byggs i 

tätorter är markägarförhållandet ofta avgörande för vilken inriktning utbyggnaden får. 

Fördelningen av marken har också betydelse. Endast 15 % av den totala marken i Sverige är 

offentligt ägd och den privatägda marken är 48 % (ibid.). 

 

I ett seminarium i Lund 2018 framhåller Ulrika Åkerlund (pers. kom., 2018) från Boverket att 

det finns begränsade möjligheter att ställa krav på grönblå lösningar på kvartersmark, men stora 

möjligheter på allmän mark. 

2.3.7 Allmän mark och allmän plats ska vara kommunägd 
I en detaljplan ska kommunen bestämma vad som ska vara allmän plats och vad som ska vara 

kvartersmark (Boverket, 2018b). Allmän plats är en gata, en väg, en park, ett torg eller annat 

område som enligt en detaljplan är avsedd för gemensamma behov. För en allmän plats ska 

kommunen vara huvudman (ibid.). Kommunen har enligt 6 kap. 13 § och 14 kap. 14 § PBL rätt 

att lösa in mark som skall fungera som allmän plats för vägar, parker, skolor, torg med mera. 

Inlösen är ett sätt att säkra marken och även grönområden för allmänheten. Boverket 

uppmärksammar att vissa kommuner undviker att göra detta i det längsta (Boverket, 2018b). 

Det kan bero på att man vill behålla flexibilitet samt att inlösen och framtida underhåll innebär 

en kostnad. Det är allvarligt för bevarandet av grönytor. Risken är att marken i framtiden inte 
kan garanteras för det man avsett i detaljplanen eftersom de enskilda intressena då väger lika 

tungt som allmänna intressen (ibid.). 
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2.3.8 Allmänintressen – Svårt att avväga mellan olika intressen 
I 2 kap. 3 § PBL beskrivs de allmänna intressen som kommunen ska ta hänsyn till vid 

översiktsplaneringen. Lagstiftaren har särskilt lyft fram sådana allmänna intressen så som 

brandsäkerhet, renhållning, utrymme för trafik och VA-försörjning. Det nya allmänintresset 

”hänsyn till miljö- och klimataspekter” kan i översiktsplanen innebära att man utvecklar 

strukturer som minimerar utsläpp (Boverket, 2017d). Det kan handla om att anpassa 

lokalisering av bebyggelse så att följderna av översvämningar, ökad nederbörd och högre 

temperaturer till följd av klimatförändringar minimeras (ibid.). 

 

Hållbar utveckling finns dock inte med som begrepp i 2 kap. PBL som ett allmänt intresse utan 

förekommer endast i 3 kap. 5 § 4 PBL enligt vilket det i översiktsplanen ska framgå ”4. hur 

kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med 

relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling 

inom kommunen,” (Boverket, 2014c, s. 15). Boverket menar att de allmänna intressena ändå 

fångar samtliga tre hållbarhetsdimensioner i översiktsplanen, ekologisk, social och ekonomisk, 

och därför är en bra grund att utgå ifrån i hållbarhetsarbetet i planeringen (Boverket, 2017b.). 

 

Allmänintresset är principiellt intressant men ett svårt och vagt preciserat juridiskt begrepp. 

Kommunerna har ansvaret att göra avvägningar mellan olika intressen, både allmänna och 
enskilda (Boverket, 2014c). Dessa intressen kan dock vara motstridiga. När det gäller 

riksintressen är det emellertid staten som avgör (Boverket, 2014c). Avvägningar mellan 

allmänna- och enskilda intressen kan handla om att minimera intrång eller skada men även om 

att bedöma positiva effekter som planläggningen ger. Hur denna avvägning ska göras finns dock 

få instruktioner till (ibid.). 

 

Ytterligare i bilden finns begreppet ”hållbar utveckling” att förhålla sig till, som också är diffust 

och brett. Det är enklare att komma till konsensus i övergripande avvägningar i denna fråga men 

svårare i mer specifika situationer, där det samtidigt finns risk för konflikter (Boverket, 2014c).  

2.3.9 Proportionalitetsprincipen 
Kommunerna ska enligt 2 kap. 1 § PBL ta hänsyn till de allmänna intressena vid planläggning 

och lovgivning (Boverket, 2014b). Vid prövningen av frågor enligt plan- och bygglagen ska 

kommunen ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. 

 

De enskilda intressena är inte specificerade i lagen utan de uppkommer först när någon enskild 

blir berörd av kommunens planläggning eller lovbeslut (Boverket, 2014b). Oftast kan dock 

allmänna och enskilda intressen sammanjämkas på ett tillfredsställande sätt (ibid.). 

 

Även om det är en av de grundläggande principerna att bedömningar i olika frågor ska utgå från 

vad som är en från allmän synpunkt lämplig markanvändning, så ska hänsyn alltså alltid tas till 

enskilda berörda intressen. Detta är ett uttryck för den så kallade proportionalitetsprincipen, 

som innebär att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan allmännyttan av ett beslut i en fråga 

och de konsekvenser som beslutet får för motstående enskilda intressen (Boverket, 2014b). 

Denna princip bör ha betydelse i dialoger mellan kommun och privata aktörer i fråga om hur 

mycket kommunen kan bestämma. Vid planering av grönytor kan det vara svårt att fastställa 

kvantifierbara allmänintressen för naturvärden på det sätt som man gör för till exempel antal 

parkeringsplatser eller skolplatser (ibid.). 

 



21 
 

I Boverkets kunskapssammanställning om hållbarhetsbestämmelser i plan- och bygglagen lyfter 

man fram att det numera ofta är de privata aktörerna som sätter igång planläggningen och tar 

initiativ (Boverket, 2014c). Det ställer större krav på att kommunen är tydlig kring de allmänna 

intressena i översiktsplanen och hur de ska kunna följas (ibid.) 

 

2.4 Tidigare forskning och studier 

Tidigare studier och forskning kring hur man kan arbeta med grönytor inom PBL:s ramar har 
studerat vilka problem och barriärer som finns för att planera grönytor med PBL. Det är också 
viktigt att förstå bakgrunden till hur kommunen hanterar dialogen med markägare och 
byggherrar. Diskussioner och utredningarna som gjorts under de senaste 15 åren visar vilka 
förutsättningar kommunerna har att arbeta med PBL. Nedan redovisas också problem som 
uppstår i kommunernas arbete med implementeringen av miljömålen genom PBL för t.ex. 
grönytor och ekosystemtjänster i städerna. 

2.4.1 Grönyteplanering med PBL – Kritisk forskning om PBL 

2.4.1.1 Positiv kritik 
Boverket är både positiva och kritiska till PBL:s potential för att planera grönytor och 

ekosystemtjänster (Boverket, 2018c). Boverket har successivt utvecklat olika råd på sin hemsida 

för hur man kan arbeta utifrån lagen och skriver i vissa sammanhang att PBL skapar goda 

förutsättningar (ibid.). De bedömer möjligheterna positivt avseende de ramar PBL ger att ”Den 

fysiska planeringen blir därigenom ett kraftfullt instrument i arbetet med hållbar utveckling.” 

(Boverket, 2017c). 

 

Boverket anser också att de allmänna intressena i 2 kap. PBL ger goda möjligheter att arbeta 

med de tre hållbarhetsdimensionerna (Boverket, 2017b). ”Grönska och natur som är 

förutsättningar för ekosystemtjänster, är också allmänna intressen i 2 kap. PBL. Dessa intressen 

ska kommunen ta hänsyn till i planläggning…” (Boverket, 2018d). Vidare menar Boverket: 

”…platsens naturliga förutsättningar ska så långt möjligt tas tillvara.” (ibid.). Detta bör kunna 

styrka bevarandet av befintliga grönytor. 

 

En parlamentariskt sammansatt kommitté hade 2002 fått uppdraget att se över plan- och 

bygglagstiftningen (dir. 2002:97). Regeringens hade som mål för översynen att stärka plan- och 

bygglagstiftningens roll som ett instrument för hållbar utveckling (ibid.). Kommitténs 

betänkande ”Får jag lov?” (SOU 2005:77, s. 31) ansåg dock att Plan- och bygglagstiftningen 

”…tillgodoser i stort de krav som kan ställas för att miljömålen ska beaktas vid planläggning och 

andra beslut.”. Man ansåg att de problem man funnit berodde på bristande kunskap och 

förståelse om lagstiftningens begränsningar och möjligheter. Detta menar man skulle kunna 

avhjälpas genom bättre rutiner och arbetssätt hos kommunerna. Kommittén ansåg alltså inte att 

PBL behövde stärkas vid den tidpunkten. 
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2.4.1.2 Negativ kritik 
På andra ställen inom Boverkets omfattande hemsida är man mer kritisk till hur PBL ska kunna 

stödja de beslutade miljömålen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Boverket, 

2018d). Boverket har belyst dessa utmaningar i ”Ekosystemtjänster med PBL” och skriver 

(Boverket, 2018d):  

 
… som PBL är utformad idag ger lagen begränsade möjligheter att arbeta med ekosystemtjänster. 

 

samt skriver även: 
 

På allmän plats, där kommunen har rådighet över marken, ger PBL goda möjligheter att reglera 

förutsättningar för att bevara, utveckla och skapa ekosystemtjänster. Men på kvartersmark kan 

kommunen bara reglera: 

 

Att befintliga träd och buskar på tomten ska bevaras (med krav på marklov för trädfällning) 

Andelen hårdgjord mark på tomten 

 

Båda möjligheter är i praktiken svaga. 

(Boverket, 2018d) 

 
Man påtalar att problemen blir störst vid förtätning som ofta sker på gammal, hårdgjord 

industrimark (Boverket, 2018d). Andelen allmän mark som kan utgöra grönytor är vid 

förtätningen ofta begränsad. Därför behöver man skapa ny grönska även i bostadskvarter på 

privat mark. Dessa grönytor kan kommunen troligtvis inte säkra (ibid.). 

 

Boverket menar också att kommunernas mål för ekosystemtjänster är svåra att realisera p.g.a. 

det glapp som finns mellan hållbarhetsintentionerna i 2 kap. PBL och 8 kap. PBL jämfört med det 

man kan reglera i en detaljplan (Boverket, 2018d). ”Därmed begränsas potentialen att arbeta 

med hållbara lösningar som ekosystemtjänster och möjligheten till ett hållbart stadsbyggande går 

förlorad.”. Det man menar är troligen att det som skulle behövas är att bland annat kunna ställa 

lagstödda krav på grönytor på kvartersmark. Förutsättningar i PBL för att kunna hantera 

ekosystemtjänster behövs också genom hela processen vid beslut och avvägningar, från 

planering till förvaltning, enligt Boverket (ibid.). 
 

Juristgruppen Delphi hade 2016 av Boverket fått uppdraget att analysera vilka möjligheter plan- 

och bygglagen och miljöbalken ger att bevara och utveckla ekosystemtjänsterna i stadsplaner 

och byggande (Hellström, et al., 2016). Rapporten är ganska svårtolkad men naturvårdsverket 

sammanfattar den enkelt i sin rapport Kommunikationssatsning om ekosystemtjänster 
(Naturvårdsverket, 2018a). Ett citat är värt att referera i sin helhet: 
 

Det finns möjligheter att i planering och lovgivning hantera förutsättningarna för ekosystem-

tjänster inom existerande lagstiftning. Den kommunala översiktsplanen har här en nyckelroll för 

att synliggöra ekosystemtjänsterna i samhällsplaneringen, eftersom den är vägledande för 

kommande planering och bygglov. I översikts-planen är det därför viktigt att ta hänsyn till 

ekosystemtjänster samt att ha en långsiktig plan för hur tjänsterna ska bevaras och utvecklas. 

 

Plan- och bygglagen har dock tydliga begränsningar när det gäller att hantera ekosystemtjänster i 

detaljplaner, och därmed vilka krav som kan ställas på den enskilde fastighetsägaren. Det blir 

alltså svårt att med dagens lagstiftning åstadkomma en ändamålsenlig grönstruktur som stödjer 

ekosystemtjänster i den byggda miljön. 

(Naturvårdsverket, 2018a, s. 33) 
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Den nya plan- och bygglagen 2011 blev lite tydligare och mer krävande avseende miljöfrågor 

och grönområden (Boverket, 2014c). Lagen hade också som syfte att förkorta 
detaljplaneprocessen vilket dock fick effekten att kommunen har mindre tid på sig för 

gemensamma samtal med markägare och byggherrar (Boverket, 2014c). Nilsson & Iversen 

(2015) menar att man tydligt ser att de förändringar av lagen som gjordes 2011 för att förenkla 

och förkorta planeringsprocessen ytterligare försvårar arbetet med hållbarhetsaspekter 

eftersom välgrundade konsekvensbedömningar kräver tid. 

2.4.2 Grönyteplanering med PBL – Kommunernas upplevda problem 
BEST-rapporten (Hanson, et al., 2016) lyfter också fram att det finns små möjligheter att påverka 

ekosystemtjänsternas bevarande och skapande genom PBL. Flertalet enkätrespondenter 

upplevde möjligheten att skydda, stärka och skapa ekosystemtjänster som relativt begränsad. 

Många bestämmelser bedömdes av tjänstemän även ha inget eller bristande lagstöd och/eller 

var svåra att följa upp då resurser saknas för tillsyn (Hanson, et al., 2016). Man anser att 

Boverket borde undersöka vilka praktiska och juridiska redskap man har behov av och om 

anpassningar av PBL behövs. Även här konstaterar man att avskaffandet av särkravet jan 2015 

försämrade möjligheterna (ibid.).  

2.4.3 Grönyteplanering med PBL – Hinder för översiktsplaneringens miljömål 
Boverket (2014c, s. 19) konstaterar i sin kunskapssammanställning från 2014 att kommunernas 

behov ”…av vägledning och metodutveckling när det gäller tillämpningen av PBL är stort”. Men att 

det också i lagstiftningen finns oklarheter kring vilka de nationella och regionala målen är, och 

vilken formell status ett mål ska ha för att kommunerna ska ta hänsyn till det i 

översiktsplaneringen. Kommunerna uttrycker att det är en måldjungel (ibid.). 

 

Hållbarhetsbegreppet är generellt inte särskilt väl utvecklat i kommunernas översiktsplaner 

(Boverket, 2014c). Begreppet nämns inte uttryckligen som ett allmänt intresse i 2 kap. PBL, det 

kapitel som handlar om allmänna intressen. I 3 kap. 5 § 4 PBL anges dock att det av den fysiska 

planeringen ska framgå hur kommunen tänker samordna översiktsplanen med målen för hållbar 

utveckling inom kommunen. ”Lagen eller förarbetena ger ingen direkt vägledning om hur 

kommunerna förväntas implementera de politiska målen …” (Boverket, 2014c, s. 19). Lagen är 

alltså i detta avseende otydlig och svårtolkad. 

 

Jönsson et al., (2017) poängterar också att det finns ett stort glapp i svenskt miljöarbete i 

kommunikationen mellan lokal och nationell nivå som påverkar implementeringen av 

ekosystemtjänster i stadsplanering. En av orsakerna är bristerna i PBL och yttrar sig bland annat 

i att man inte kan arbeta med ekosystemtjänstbegreppet ända ner till bygglovsnivå från ÖP-nivå 

(ibid.). 

2.4.4 Politik och målkonflikter 
Ett problem som berör planeringen av grönytor är målkonflikter. Många kommunala mål 

konkurrerar med varandra och utgör hinder för effektiv miljöplanering (Rådet för hållbara 

städer, 2018). Politikernas mål avseende fysisk planering i kommunerna är därför viktiga att 

förtydliga, bland annat är det viktig för tjänstemännens arbete. Ett välformulerat syfte i 

översiktsplanen är mycket viktigt, för att komma vidare i detaljplanearbetet (Hanson, et al., 

2016). Jönsson et al. (2017) menar också att en tydlig politisk vilja är en förutsättning för att 

övervinna svårigheterna i implementeringen av ekosystemtjänstbegreppet. 
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Delegationen för hållbara städer (2012) framhåller ledarskapet. En trovärdighet kring 

färdriktningen, som upplevs som konsekvent behövs när många mål konkurrerar med varandra. 

Om nödvändiga beslut ska kunna fattas och för att få med sig olika intressenter måste man veta 

att spelreglerna inte ändras radikalt utan ligger fast på sikt och är samma för alla. 

Medborgardialoger för att få med sig invånarna kring stadsutvecklingen är viktigt även i detta 

sammanhang (Delegationen för hållbara städer, 2012). 

 

Rapporten Hållbar utveckling i fysisk planering och PBL-processer (Nilsson & Iversen, 2015) har 

försökt hitta lösningar till de svårigheter som upplevs vid utarbetandet av miljömål i den 

kommunala fysiska planeringen. Rapporten undersökte bland annat politikers samverkan och 

vad som överlåts till tjänstemännen. Långsiktiga samhälleliga avvägningar bör hanteras på 

politisk nivå menar man. Vissa kommuner har en parlamentarisk beredningsgrupp för ÖP-

arbete och som träffas ofta, vilket anses skapa konsensus (ibid.). Det är alltså viktigt att 

konsensus skapas redan på politisk nivå så att prioriteringarna blir tydliga för tjänstemän samt 

för externa aktörer. De kommunrepresentanter som intervjuades ser samverkan mellan 

förvaltningarna som en annan nyckel till framgång. Detta medför att det blir lättare att integrera 

alla de tre hållbarhetsdimensionerna, speciellt de sociala och miljömässiga (Boverket, 2007, 

Nilsson & Iversen, 2015).  

2.4.5 Gestaltningens betydelse i planeringen av grönytor 
Grönområden måste upplevas som attraktiva av människor (Boverket, 2007). Det är viktigt att 

lyfta fram kvaliteter och användningsområden för att få ett legitimt stöd för grönytor (ibid). I 

flera utredningar påpekar kommunala tjänstemän och Boverket möjligheten att koppla behovet 

av grönytor och ekosystemtjänster till gestaltningen (Boverket, 2007). Utformning och struktur i 

staden kan således användas för att få fram önskade ekosystemtjänster. Genom att koppla 

ekosystemtjänster till miljökvalitetsnormer, klimatanpassning och skyddsåtgärder för vatten så 

kan man tydligare visa på fördelar och dessutom uppnå mångfunktionalitet (Hanson, et al., 

2016). De senaste lagförstärkningarna 2018 där marklov kan krävas vid hårdgörning av ytor 

kan ses som en del av det arbetet (Boverket, 2018e). 

 

Man konstaterar också att det vore värdefullt att kunna ställa krav på biologiska funktioner 

snarare än konkret utformning (Hanson et al., 2016). Man skulle också vilja prova skelettplaner, 

det vill säga stora detaljplaner där man lämnar kvartersmarken tills det är aktuellt men planerar 

alla andra strukturer mer i detalj tidigare.  
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3 Teori 

3.1 Teorier om stadsplanering 
Sättet att planera och olika idéer om hur man ska planera har förändrats genom tiden. Dessa 

teorier påverkar också nutida planering. Nedan beskrivs fyra planeringsteorier: Rationell-, 

pragmatisk och inkrementell-, kommunikativ-, och strategisk planering.   

3.1.1 Rationell planering 
Den rationella planeringen innebär att planeringen ska vara objektiv samt vetenskaplig och 

bygger på att man känner till orsakssamband (Allmendinger, 2009). Teorin bygger på att 

planerare har expertkunskap och kan innebära att andra inte får inflytande. Den rationella 

planeringsteorin kan kritiseras för att inte belysa politiskt och ekonomiskt inflytande tillräckligt 

och kan i verkligheten bidra till att skapa och vidhålla maktrelationer (Allmendinger, 2009). 

Andra menar dock att denna teori mer används för att stödja det politiska och ekonomiska 

inflytandet (ibid.). 

3.1.2 Pragmatisk och inkrementell planering  
Pragmatisk planering är mer praktisk och lägger fokus på att saker ska bli gjorda (Allmendinger, 

2009). Detta ska ske genom demokratiska medel. Teorin är en kritik av den rationella 

planeringsteorin och menar att experter inte har total kunskap och att planeringen ska vara mer 

politisk och att fler aktörer ska få inflytande i planeringen (Hall, 1988). Man menar att 

experternas syn på allmänintresset kan stå totalt emot politikens allmänna uppfattning (ibid.). 

När olika idéer konkurrerar menar teorin att den mest effektiva idén ska användas 

(Allmendinger, 2009). Den inkrementella planeringen innebär att man planerar i inkrementella 

steg framåt utan att behöva ha större mål och visioner, det vill säga att man inte heller behöver 

större planer, eftersom planeringen ändå är begränsad av politiska faktorer (ibid.). En bra 

planering är enligt teorin en lösning som är godtagbar för de inblandade aktörerna.  

3.1.3 Kommunikativ planering 
Enligt denna teorin är planeringsprocessen interaktiv och kommunikativ där alla aktörers 

åsikter ska vara lika viktiga i en öppen och fri dialog (Allmendinger, 2009). Teorin hör hemma 

inom postmodernismen i fråga om att planera för ett mer dynamiskt och komplext samhälle, till 

skillnad från modernismens rationella planering, där man mer söker vetenskapliga objektiva 

sanningar utan att acceptera osäkerheter på det sätt som kommunikativ planering gör. Denna 

teori menar att pragmatisk och inkrementell planering inte tar hänsyn till maktstrukturer 

eftersom de saknar en kritisk medvetenhet, vilket kan leda till att planeringen inte löser sociala 

problem (ibid.).  

3.1.4 Strategisk planering 
Den strategiska planeringens utveckling beror bland annat på det ökande intresset för 

miljöfrågor och att man tar hänsyn till den allt mer komplexa verkligheten (Albrechts, 2004). 

Man ställer högre krav och dessa frågor kan inte längre hanteras av traditionella 

planeringsmetoder. Healey (2009) menar att det nu finns en bredare syn på planeringen och att 

experter inom ett kunskapsfält inte själva kan hantera den komplexa och föränderliga urbana 

utvecklingen. Enligt den strategiska teorin ska planeringen vara mer flexibel och anpassningsbar 

till föränderliga ekonomiska och sociala omständigheter vilket ställer högre krav på planerarna 
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(Albrechts, 2004). Modernismens rationella planering kritiserades för att vara en tjänstemanna-

produkt utan politiskt och medborgerligt inflytande (Khakee, 2000). Översiktsplaner blev inte 

praktiskt genomförbara eftersom planerna inte successivt kunde ta in förändringar och ny 

kunskap. Under 90-talet började man mer se på förutsättningarna för den egna stadens 

utveckling och tillväxt (ibid.).  

 

Den strategiska planeringsteorin utmärker sig genom att man har mål och visioner samt tänker 

långsiktigt (Healey, 2009). Man är också medveten om att förutsättningarna förändras och kan 

agera stegvis samt pragmatiskt (ibid.). Visionerna och målen ska baseras på konsensus för att 

kunna genomföras (Albrechts, 2004). Planeringsprocessen är cyklisk snarare än linjär (Khakee, 

2000). Teorin har fortfarande en vetenskaplig syn med mål som byggs upp av rationell kunskap 

men planeringen styrs också av politisk vilja (Healey, 2009). Den strategiska planeringen tar 

hänsyn till att informella relationer och nätverk är viktiga och behövs eftersom varje fall i 

planeringen är unikt (Khakee, 2000). Både offentliga och privata aktörer ska interagera med 

varandra för att styra planeringen (Healey, 2009). Denna informella flexibilitet i strategisk 

planering kräver dock mer av planerarna vilket kan vara en nackdel (Albrechts, 2004). Det 

kräver flera alternativa planer. Den interaktiva samhällsstyrning förklaras ofta med begreppet 

governance som klargörs senare i uppsatsen. 

 

Strategisk planering liknar de tidigare nämnda planeringsteorierna i vissa avseenden men 

skiljer sig främst genom att mål och visioner sätts upp. På grund av konsensussträvande och 

brett aktörsdeltagande kan teorin också jämföras med kommunikativ planering.  

3.1.5 Conformance och performance 
Dessa synsätt avseende planering handlar om hur planer används och implementeras. Synsätten 

har olika antaganden om planers syfte och funktion (Laurian et al., 2004). Conformance är en 

mer rationell typ av planering där planer anses implementerade ifall den faktiska staden, men 

också senare planläggning, stämmer överens med planeringsmål och policyer. Planer agerar 

alltså som ”blåkopior” eller projektplaner med ett fast mål för den framtida staden (ibid.). 

 

Planering enligt performance innebär att man inte behöver hålla sig strikt till detaljerade planer 

utan kan använda dessa mer som en vägledning, eftersom planer behöver vara flexibla och 

anpassningsbara till förändrade omständigheter och ny kunskap (Laurian et al., 2004). När det 

är nödvändigt eller rationellt kan man alltså avvika från planerna. Performance fokuserar mer 

på vilka beslutsprocesser en plan leder till och hur bra planen fungerar, än hur den faktiska 

fysiska planeringen ser ut i detalj (Laurian et al., 2004). Planer anses implementerade om de har 

varit användbara i beslutsprocesser (ibid.). Rationella planer blev ofta oanvändbara eftersom de 

var för detaljerade och inte kunde anpassas efter nya förhållanden. Inom strategisk planering 

formulerar man målen så att de fortfarande kan uppnås och vara användbara vid förändrade 

omständigheter och med ökad kunskap. Strategisk planering medför alltså att man arbetar mer 

utifrån det synsätt som performance innebär.  

3.1.6 Proaktiv och reaktiv planering 
Dessa sätt att planera handlar om hur man handskas med förändringar i planeringen. Khakee 

(2000) menar att forskare gör skillnad mellan proaktiv och reaktiv planering. Proaktiv planering 

innebär att man planerar aktivt inför förändring, men fortfarande med mål som är vetenskapligt 

rationellt underbyggda. Det kan till exempel vara en handlingsplan för klimatanpassning. Man 

har ett mål och en strategi som innebär att man kan ta itu med förändringar. Reaktiv planering 

handlar snarare om att man passivt planerar efter förändringar som redan skett. Detta skulle 



27 
 

kunna vara att man bygger bostäder på grund av bostadsbrist. Det synsättet ligger nära 

pragmatisk planering i och med att man pragmatiskt gör det som fungerar praktiskt i nuläget. 

Den strategiska planeringen är snarare proaktiv med sina långsiktiga mål och riktningar. 

 

Ett bra exempel är enligt BEST-rapporten (Hanson, et al., 2016) att använda sig proaktivt av 

skyddsåtgärder och miljökvalitetsnormer för vatten genom att styra planeringen mot 

dagvattenåtgärder och genom att hänvisa till dessa. Andra ekosystemtjänster kan också kopplas 

till miljökvalitetsnormer för att planera proaktivt.  

3.1.7 Governance – Interaktiv samhällsstyrning 
Khakee (2000) menar också att samhällsplaneringen har förskjutits från en mer rationell 

administrativ planering där dialoger med privata aktörer varit mer formella och endast handlat 

om var, när och hur byggprojekt ska genomföras, mot ett proaktivt och flexibelt synsätt där 

medverkan av näringsliv och andra privata aktörer har ökat. Förhandlingsplanering, flexibilitet 

och strategiska överväganden karaktäriserar den nutida planeringen (ibid.).  

 

Governance eller interaktiv samhällsstyrning är ett begrepp som används för att förklara att den 

politiska beslutsprocessen till stor del sker i olika nätverk där representanter för näringsliv, 

företag, föreningar eller medborgare deltar i processen (Montin & Hedlund, 2009). Motsatsen är 

”government” eller centralstyrning. Enligt Montin och Hedlund (2009, s. 7) innebär governance 
eller interaktiv samhällsstyrning ett ”…ömsesidigt samspel mellan olika samhällsaktörer för att 

öka den offentliga politikens förmåga.”. En grundläggande tanke är att samverkan mellan 

offentliga och privata aktörer är nödvändig för att hantera svårlösta samhällsproblem. 

Komplexiteten består i att många olika aktörer och intressen är inblandade. 

 

Governance beskrivs bland annat som förändringar i den offentliga förvaltningen mot mer 

marknadsorienterade former (New Public Management) (Montin & Hedlund, 2009). Det anses 

ibland också innebära att den representativa demokratin tunnas ut och att politiskt ansvariga 

förlorar sin roll. Istället uppstår marknadsliknande nätverk som omfattar både offentliga och 

privata aktörer. I och med den informella samhällsstyrningen blir planeringsarbetet mindre 

transparant eftersom det blir otydligt var och när besluten fattas och var ansvaret ligger (ibid.). 

En tes är att den representativa demokratins ideal utmanas då den traditionella gången som 

bland annat består av politiskt beslut, verkställighet och demokratiskt ansvarsutkrävande 

förändras (Montin & Hedlund, 2009). Governance kan alltså innebära, i och med att 

stadsplaneringen blir mer informell i dialoger, nätverk och förhandlingar, att företag så som 

markägare och byggherrar får ökad makt (ibid.). 

 

Den strategiska planeringen kan vara problematisk i och med att ett informellt system parallellt 
används med det lagstadgade, institutionella och formella tidigare planeringssystemet (Van den 
Broeck, 2014). Dessa två system kan stå emot varandra. Det medför ett legitimitetsproblem på 
grund av att planerare måste välja mellan dessa två system: rättssystem och rigiditet kontra 
informell flexibilitet. Ett exempel är att markägandeförhållanden bortses från till fördel för 
flexiblare möjligheter, så som att vänta med att lösa in mark som är tänkt att vara allmän. 
Tjänstemän måste alltså vara medvetna om att de arbetar inom dessa två system samtidigt när 
man förhandlar informellt.  
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3.2 Planeringsprocess och dialog 
Detta avsnitt behandlar planeringens arbetssätt för ekosystemtjänster och biologisk mångfald 
samt pragmatiska lösningar genom dialog, samverkan, kunskap, makt och ekonomi. Den här 
studien ser på planering avseende grönytor i en stadsdel där mycket av marken är privatägd och 
där planeringen är beroende av en dialog och samarbete med markägare. Därför är det 
motiverat att se på de metoder för dialog och processer kring planeringen, som kan urskiljas i 
litteratur och forskning. 

3.2.1 Den ”goda relationen” mellan kommun och privata aktörer 
Kommuner och privata markägare är ofta intresserade av att bibehålla en god relation till 
varandra (Cars & Thune Hedström, 2006, Dannestam, 2009). En lång tradition av samförstånd 

mellan kommun och näringslivet har historiskt sett kännetecknat Malmö. Trots att denna 

offentlig-privata relation funnits länge så menar Dannestam (2009) att den fått mer legitimitet 

på senare tid. Det har kontinuerligt funnits förhandlingar och nätverk mellan dessa två aktörer 

(Dannestam, 2009). Detta beror på att de vill kunna ha ett bra samarbete för att komma fram till 

lösningar som båda kan vinna på. Cars och Thune Hedström (2006) menar att sådana win-win-

lösningar oftast finns. Privata aktörer drar ofta nytta av kommunens så kallade 

förvandlingsdiskurs med att ”hoppa på” denna genom att koppla sina projekt till diskursen och 

visa hur de bidrar till det kommunen vill (Dannestam, 2009). Det kan till exempel handla om 

bostadsbristen, då både kommun och privata aktörer vill öka exploateringen av olika områden. 

3.2.2 Dialog och samverkan 
Med utgångspunkt från hur man kan arbeta med den befintliga lagstiftningen trycker Boverket 

(2007) på värdet av dialog och samverkan mellan planerare och olika förvaltningar, men även 

med markägare och byggherrar när det gäller privat mark. Kommunerna tjänar mycket på att 

detta utbyte av information kommer in tidigt i processen. Nilsson och Iversen (2015) framhåller 

också vikten av tidig samverkan med privata aktörer för att alla ska få insikt i kommunens mål. I 

Älvstrandsmodellen har man använt sig av samverkan för att öka kunskapen hos aktörer (ibid.). 

Samverkan med byggherrar och privata markägare kan ske i olika former (Boverket, 2007). 

 

Dialogen nämns av Boverket (2018e) som ett viktigt verktyg för att skapa en gemensam målbild 
kring ekosystemtjänster samt för att bygga kunskap (Boverket, 2018e). För arbetet med 
översiktsplanen nämns samråd med andra myndigheter, medborgare och ”enskilda i övrigt som 
har ett väsentligt intresse”, samt vid detaljplanearbete ”kända sakägare”, vilket sannolikt avser 
markägare och byggherrar. En plattform för dialog med byggsektorn, näringslivet, 
bostadsrättsföreningar och andra aktörer i kommunen ses mer som en möjlighet (ibid.). 
 

Dialogen bör vara ett förtroendefullt samarbete där man tillför ny kunskap och lyssnar öppet på 

motpartens idéer och inte betraktar varandra som motståndare (Cars & Thune Hedström, 2006). 

I dialogen behöver aktörerna undvika att låsa sig i invanda ”positioner” och istället framföra sina 

grundläggande intressen (ibid.). Genom en sådan dialog kan kreativitet och värdeskapande 

utvecklas. För att det ska fungera är kunskap och förståelse hos aktörerna grundläggande. 

Aktörerna behöver kunna ta till sig nya perspektiv och värderingar i dialogen genom att lyssna 

på varandra trots motstridiga intressen. Khakee (2000) menar att gemensamma visioner, alltså 

konsensus mellan aktörer, är viktigt för ett bra nätverksbyggande. Cars & Thune Hedström 

(2006) framhåller att man bör kunna diskutera olika ståndpunkter för att komma framåt i 

dialogen. 
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3.2.3 Kunskap och kommunikation 
När det gäller kunskap är det ofta så att motparter har olika uppfattningar om vilka 

konsekvenser en viss åtgärd leder till. För att åtgärda detta kan aktörerna gemensamt skaffa 

kunskap av oberoende experter som de har förtroende för eller titta på andra exempel (Cars & 

Thune Hedström, 2006).  

 

Det finns en stor potential i att öka kunskapen om hållbarhetsarbetets ekonomiska fördelar hos 

privata aktörer (Delegationen för hållbara städer, 2012). Gemensamma utbildningar med 

intressenter och sakägare, inklusive kommunala tjänstemän, är något som anses bra och som 

kan leda till hållbar utveckling (Nilsson & Iversen, 2015). Innovativa exempel har ofta haft 

koppling till forskning. Med utgångspunkt i hur man kan arbeta med den befintliga lagstiftningen 

(PBL) betonar också Boverket (2007) ökad kunskap och rådgivning. 

 

Rådet för hållbara städer (2018) betonar åtgärder för kunskap men också metodik och 

processer, och stöd till lokalt arbete. Kunskapen som är viktig handlar inte bara om miljöns 

koppling till hälsa och beteende utan även juridisk och processmässig kompetens kopplad till 

formella och informella verktyg (ibid.). 

3.2.4 Kunskap om ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänstbegreppet är inte så etablerat i den fysiska planeringen i Sverige ännu och det 

finns ett stort behov av kunskapshöjning på både kommunal och regional nivå (Hanson, et al., 

2016). Trots att begreppet finns med i flera planer och policydokument handlar det för 

närvarande mest om att prova nya lösningar och pilotprojekt (ibid.). Ekosystemtjänster ska 

inkluderas i hanteringen av andra frågor, till exempel i samma kartsystem som annan 

information kopplat till planläggningen (Hanson, et al., 2016). Ekosystemtjänster ska alltså inte 

vara en särfråga. Många kommuner har kunskap om begreppet men saknar en djupare 

förståelse (Jönsson et al., 2017). Naturvårdsverket (2016) menar också att samarbete mellan 

kommuner och forskare är viktigt. Ytterligare behövs information till politiker och allmänhet för 

att förankra och få stöd för arbetet (Jönsson et al., 2017).  

 

Ekosystemtjänstbegreppet i sig är ett viktigt verktyg för att kunna arbeta med att implementera 

ekosystemtjänster i planeringen (Jönsson et al., 2017). Begreppet gör att naturens värden för 

samhället tydliggörs och har gett positiva resultat inom planering och beslutsfattande eftersom 

det kan fungera integrerande, det vill säga genom att koppla ekologiska nyttor till olika 

verksamheters sammanhang (Naturvårdsverket, 2016). Trots att det finns ett stort 

kunskapsbehov finns det ett stort intresse och engagemang hos både privata och offentliga 

aktörer enligt Naturvårdsverkets intervjustudie (2016). Ekosystemtjänster har i Malmö Stad 

blivit en del av det strategiska arbetet med hållbar stadsutveckling (Jönsson et al., 2017). 

Kunskap är inte bara nödvändigt i sig utan också viktigt för att ge en gemensam bakgrund som 

underlättar kommunikation och skapar engagemang, både för att politiker ska kunna tydliggöra 

sina mål och för att involvera allmänheten (ibid.). 

3.2.5 Resurser och ekonomi 
Som nämnt tidigare uppstår ofta ”ekosystemtjänsternas dilemma” när privata markägare 

förväntas ta kostnaden för tjänster som gynnar hela samhället (Naturvårdsverket, 2017b). Detta 

problem ökar när ägandeformen av mark i städer i allt större utsträckning blir privat i stället för 

kommunal (Boverket, 2007). Det finns också en problematik i att investerade resurser i gröna 

och blå åtgärder sällan direkt kan kopplas till vinst trots att de har en mängd positiva effekter för 

ekonomin (Jansson et al., 2013). Kommunens planering saknar emellertid genomförandekraft 
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utan privata aktörer. Kommunen är beroende av marknadens medfinansiering och följer därför 

marknadens principer. Privata aktörer har därför makt att påverka planeringen, men det finns 

också ett ömsesidigt beroende (Cars & Thune Hedström, 2006). 

 

Den sociala hållbarhetsdimensionen är ofta lättare att samordna med den ekonomiska än den 

ekologiska. Privata aktörer satsar gärna på att öka attraktiviteten i bostadsområden samt att 

minska underhållskostnader av ekonomiska skäl (Nilsson & Iversen, 2015). Boverket (2007) 

påpekar att grönområden måste upplevas som attraktiva av människor. ”Utan kvaliteter som 

upplevelsevärden, bruksvärden, ekologiska eller kulturhistoriska värden kommer det aldrig att 

finnas ett legitimt stöd för bostadsnära natur…” (Boverket, 2007, s. 77). Det är alltså viktigt att 

lyfta fram grönytors kvaliteter och användningsområden. 

 

Nya metoder och processer behövs också för att motverka sektorstyrd budgetering i kommunen 

eller prioritering av vissa intressenters särintressen (Rådet för hållbara städer, 2018). Istället 

krävs samverkan i nya former med dialoger som är mer inkluderande med fler aktörer (ibid.). 

 

När kommunen äger marken har man möjlighet att skriva avtal med byggherrar, vid 

markanvisningar, och man kan eventuellt ge rabatt på mark under vissa förutsättningar. Att 

ställa krav i markanvisningen vid försäljning av kommunal mark (Nilsson & Iversen, 2015) har 

ansetts vara verkningsfullt. Justering av markpris till förmån för exploateringsförslag som 

bedöms socialt hållbara är metoder som använts när kommunen äger marken. Denna möjlighet 

finns dock inte när marken är privat. 

 

Utöver hårda styrmedel ser man att det finns stor potential i att öka medvetenheten om 

hållbarhetsarbetets ekonomiska fördelar hos byggherrar (Delegationen för hållbara städer, 

2012). Genom kunskap och delaktighet kring långsiktiga mål vågar alltså privata aktörer 

investera i till exempel ekosystemtjänster. Rådet för hållbara städer (2018) menar också att det 

behövs stöd till kommuner, lärande exempel och samverkan mellan nationell, regional och lokal 

nivå. 

3.2.6 Makt och kunskap 
En aktör med större makt gentemot en annan aktör bortser från kunskap som inte gynnar dess 

intresse samt lyfter kunskap som stämmer med dess mål (Flyvbjerg, 1998). Argument som är 

baserade på kunskap förlorar alltså ofta mot en aktör som har mer makt, om de strider mot 

makthavarens mål. Avsaknaden av rationella argument och den dokumentation de stödjer sig på 

kan därför vara tydligare tecken på makt än de dokument som faktiskt framförs (ibid.). 

 

Strategisk planering karaktäriseras ofta av stabila maktförhållanden utan konfrontationer. 

Stabila maktförhållanden behöver dock inte vara jämlika i makt (Flyvbjerg, 1998). 

 

Att argument som baseras på kunskap oftast förlorar mot en aktör som har mer makt har också 

implikationer på offentlig-privata relationer. Flyvbjerg (1998) menar att det finns ett ojämlikt 

maktförhållande mellan offentliga demokratiska organisationer och privata aktörer eftersom 

offentlig rationalitet och formell politik får en svagare position på grund av att dessa 

organisationer formellt och legalt måste basera sina argument på vetenskap medan privata 

aktörer inte behöver det. Flyvbjerg (1998) menar dessutom att rationell kunskap får större 

genomslag i stabila maktförhållanden.  
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3.2.7 Dialog och maktförhållanden 
Offentliga och privata aktörer i staden är beroende av varandra. Planmonopolet betyder inte att 

kommunen enväldigt kan bestämma över stadsplaneringen (Cars & Thune Hedström, 2006). I 

verkligheten är makten delad mellan deltagande aktörer som är ömsesidigt beroende av 

varandra. För att planeringen ska bli verklighet krävs att byggherrar och markägare är 

intresserade att investera i olika projekt. Det krävs också att kommunen investerar i 

infrastruktur så som gatunät, grönblå struktur, avlopp och ledningar. Informella överläggningar 

och dialog bygger på ett förtroendefullt samarbete mellan kommun och privata aktörer. Cars och 

Thune Hedström (2006) menar dock att kommunerna i början på 2000-talet tappat initiativet 

till privata byggherrar på grund av förhandlingar.  

 

Att ha en välgjord översiktsplan är en förutsättning för att kommunen ska kunna hävda 

allmänna och långsiktiga intressen (Cars & Thune Hedström, 2006). Dessa frågor kommer att 

gynnas genom det initiativ i dialogen som kommunen kan få genom den fördjupade 

översiktsplanen (ibid.). Cars och Thune Hedström (2006) anser att den fördjupade 

översiktsplanen har en nyckelroll, framförallt när det gäller att analysera områden som står 

inför förändring som leder till nya förutsättningar för en del av staden. Författarna trycker på 

vikten av en bred och öppen dialog i början av processen. 

 
Samverkan och förhandlingar är viktiga processer inom stadsplanering. Cars och Thune 

Hedström (2006) menar att initiativet i början av planeringen av ett projekt spelar en avgörande 

roll då initiativtagaren alltid är bättre förberedd än motparten. Man hinner skapa sig kunskap 

om vilka aktörer och vilka intressen som finns och därmed hitta fler kreativa lösningar och 

kompromisser mellan dessa intressenter, där ingår även medborgarna. Initiativtagaren har 

större möjlighet att planera strategiskt. Man menar att kommunen har större möjlighet att 

bevaka långsiktiga och allmänna intressen. Cars och Thune Hedström (2006) menar också att ett 

vanligt problem som kommunala tjänstemän uttrycker är att det inte finns tid att tänka igenom 

motparters förslag och att man alltid är ett steg efter när privata aktörer är initiativtagare. 

Dannestam (2009) menar att det ofta har varit enskilda personer, både från det offentliga och 

privata, i Malmö som spelat en avgörande roll för stadens utveckling.  

 

Lagstiftning i PBL betonar vikten av medborgares inflytande och deltagande i 

planeringsprocessen. Om kommunens överenskommelser med en motpart görs i ett tidigt skede 

på grund av motpartens initiativ finns det risk att medborgares inflytande inte kommer in i 

denna tidiga avgörande process (Cars & Thune Hedström, 2006). Detta kan innebära att kreativa 

idéer går förlorade och riskerar utdragna överklaganden senare i processen (ibid.).  
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4 Metod 

4.1 Fallstudiemetoder 
Fallstudiemetoden har valts för att kunna studera en pågående planeringsprocess av grönytor 
på FÖP-nivå på privat mark samt för att kunna djupdyka i planeringens dialog och processer. 
Frågeställningarna har också till stor del styrt metodens upplägg. Planeringsprocessen och 
dialogen jämförs med FÖP:en eftersom detta policydokument är mest relevant för planeringens 
ändamål. 
 
Fallet för studien avser den fördjupade översiktsplanen för del av Kirseberg (FÖP:en) (Malmö 
Stad, 2015) med planeringsprocess och dialog av detta område. Området gäller delar av 
Kirsebergstaden, Östervärn, Ellstorp och Johanneslust i Malmö (ibid.). 
 
Studien kan ses som en exemplifierande fallstudie enligt Brymans (2014) resonemang, där syftet 
är att ta fram ny kunskap om denna situation. Därför har detta fall valts för att på djupet kunna 
undersöka det som är syftet med studien. Eftersom man ofta inte kan generalisera utifrån en 
fallstudie får man istället jämföra fallet med en generaliserbar helhet, det vill säga med teorin, 
vilket görs i denna studie (ibid.). 
 
Ofta förknippas fallstudien med kvalitativ forskning men kvantitativa och kvalitativa används 
ofta metoder tillsammans (Bryman, 2014). Fallstudien handlar om att studera fall som är 
intressanta i sig. Hit hör det exemplifierande, unika och särskilt intressanta fallet. Målet med det 
exemplifierande fallet är att studera en situation eller händelse som är vanlig och således inte 
unik. Detta fall kan representera en bredare kategori och är ”…intressant för forskningsfrågor 
som ska besvaras och inte för att de är extrema eller ovanliga” (Bryman, 2014, s. 73). 
 

4.2 Intervjumetoder 
För att studera planeringen av området har de viktigaste aktörer som är delaktiga i denna 
process valts ut för intervjuer, vilka är tjänstemän på stadsbyggnadskontoret (SBK), den största 
markägaren i området och deras konsulterade arkitekter. Inom dessa aktörer har respondenter 
valts ut på grund av deras positioner, betydelse och relevans i FÖP-projektet. På SBK fanns total 
fyra tjänstemän som arbetade med FÖP:en men två ansågs tillräckligt att intervjua. Nedan följer 
de valda respondenterna som intervjuats: 
 

• SBK1: Tjänsteman, Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret, Malmö 
• SBK2: Projektledare för FÖP:en. Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret, Malmö 
• J1: Projektledare (tidigare), Jernhusen, markägare 
• F1: Projektledare, Fojab Arkitekter, konsult 

 
När intervjumaterialet hänvisas till i texten användes SBK1, SBK2, J1 och F1 för att referera till 
respondenterna. 
 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med kvantitativa inslag är den metod som använts 
(Bryman, 2014, DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Semistrukturerat innebär att frågeformuläret 
snarare är en guide än en checklista och att det är viktigt att kunna ställa eventuella följdfrågor 
för att följa upp intressanta spår samt att svaren kan kompletteras med improviserade 
följdfrågor (ibid.). 
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Den kvalitativa forskningen lägger vikt vid ord och dessas tolkning istället för kvantifiering vid 
insamling och analys av data (Bryman, 2014). Den kvalitativa metoden använder ofta intervjuer 
vid insamling av data. Metoden innebär att man lägger vikten vid hur individerna uppfattar och 
tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2014). Den sociala verkligheten eller med andra ord ett 
fenomen, är det man studerar och är det som individerna är delaktiga i. Individerna kan studeras 
genom intervjuer och kallas då respondenter. Forskaren försöker se saker utifrån den 
intervjuades perspektiv och har ett tolkande synsätt (ibid.). 
 
Intervjufrågorna (se appendix) utarbetades med studiens frågeställningar som grund och ett 
formulär sammanställdes inför intervjuerna. Vissa frågor formulerades om något på grund av de 
olika respondenternas roller. I grunden ställdes samma frågor med viss variation till alla. 
Intervjuerna spelades in med ljudinspelning via mobiltelefon med samtycke av respondenterna. 
Längden varierade på intervjuerna men blev generellt upp till två timmar. På grund av tidsbrist 
hoppades vissa frågor av mindre relevans över. Viktiga frågor som inte hann ställas under 
intervjuerna kompletterades senare genom mailkorrespondens med respondenterna. Samtliga 
intervjuer transkriberades (se appendix för fullständiga transkriptioner). 
 
Intervjufråga 10, baserad på frågeställning 3, utgår från Ekologigruppen (2016) 
naturvärdesinventering, där områdenas naturvärden rangordnats i fyra steg. Områden med 
”höga” eller ”påtagliga naturvärden” valdes som indikator för att ta reda på vad som vid 
exploatering har prioriterats högre än dessa.  
 
Kvantitativa data samlades in i samband med varje intervju genom en tabell där respondenterna 
fick sätta en siffra från 1 – 5 för hur de värderade de olika ”faktorerna” (planeringsriktlinjer) 
relevanta för grönstrukturplaneringen. Värderingen (1 – 5) anger hur betydelsefull ”faktorn” har 
varit för placeringen av parker/parken, där 5 är mest betydelsefull och 1 minst. Skalan 
förtydligades för respondenterna under intervjuerna. Metoden är hämtad från Tschakert (2007). 
Tabellens faktorer arbetades fram utifrån de planeringsriktlinjer från FÖP:en, som ansågs 
relevanta för grönyteplaneringen. Respondenterna fick först fylla i värderingen för de olika 
faktorerna för kolumnen ”Generellt FÖP” för att poängsätta faktorernas värde (1 – 5) för 
placeringen av parker, generellt i området. Sedan fick de fylla i faktorernas värde för varje 
planerad park, i plankartan. De poängsatta faktorernas värdering kan inte tolkas som exakta 
kvantitativa värden av det respondenterna bedömer. Siffrorna kan ses som en ungefärlig 
beskrivning över de intervjuades subjektiva bild av vad som vägt in vid placeringen av parker. 
Man kan inte heller komma ifrån det att till exempel en 5:a av en faktor betyder olika för olika 
respondenter. Den kvantitativa datan är tänkt att skapa en översiktlig bild av vad 
respondenterna tycker, för att komplettera kvalitativa data. 
 
Innan tabellen med planeringsriktlinjerna presenterades för respondenterna fick de prata 
allmänt om vad de tar hänsyn till när de planerar parker både generellt sett i Malmö och 
specifikt i Kirseberg.  
 

4.3 Analysmetod 
För att svara på frågeställningarna gjordes analyser av det transkriberade materialet för varje 
frågeställning vilket kan läsas i delen Analys och resultat. I början av resultatet varje 
frågeställning gjordes också en sammanfattning av analysen för respektive frågeställning. 
Transkriptionerna lästes igenom flera gånger för att analysera och svara på frågeställningarna. 
Tematiska sammanfattningar av transkriptionerna gjordes också vilka studerats flertalet gånger 
(Esaiasson et al., 2015). Vissa svar var omedelbart tydliga men eftersom respondenterna ofta 
resonerat fritt och ibland besvarat andra frågor så krävdes sammanfattningar för tydligheten 
och analysens skull. Ofta har värdefulla fakta kommit fram på ”fel” fråga. Både 
sammanfattningarna och det transkriberade materialet lästes igenom åter igen för att svara på 
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frågeställningarna var för sig. Vid viktiga data till frågeställningarna eller vid oklarheter och 
motsägelser togs citat ut för att stärka analysen. 
 
I analysen av de olika frågeställningarna beskrevs eller citerades relevanta svar i intervjuerna 
till frågeställningarna för att sedan göra en egen analys av hur detta svarar på frågeställningen. 
Analysdelen tydliggör skillnaden på vad respondenterna beskrivit och egen analys av vad 
respondenterna har svarat. Analysen från det kvalitativa resultatet jämfördes också med de 
kvantitativa resultaten från tabellerna. Intervjufråga 10 används främst för analysen av 
frågeställning 3. 
 
För att analysera tabellsvaren, enligt frågeställning 2, delades faktorerna in i två grupper, 
strukturella värden och befintliga värden. Eftersom faktorerna kan vara svårtolkade och vissa 
eventuellt både har med strukturella och befintliga värden att göra, beroende på tolkning av 
respondenterna, gjordes även en tredje indelning, befintliga naturvärden, för att isolera faktorer 
för befintlig vegetation och naturvärden. Denna grupp innehöll faktorerna Biologisk mångfald, 
Bevara befintlig vegetation och Ekologiskt känslig miljö/bevara höga naturvärden. Biologisk 
mångfald skulle kunna handla om att skapa nya värden men bedömdes i detta fall handla om 
befintlig biologisk mångfald som finns i området. Observera att gruppen befintliga värden också 
innehåller de tre faktorer som befintliga naturvärden gör. 
 
Dessa tre grupper (strukturella värden, befintliga värden och befintliga naturvärden) 
analyserades mot varandra genom att för varje respondent jämföra medelvärdet mellan 
grupperna, det vill säga jämförelser inom varje respondent för att se vilken grupp denne har 
prioriterat vid placering av parkerna. Detta gjordes för de ”parker” alla hade svarat på vilket var 
generellt FÖP och grannskapsparken. Jämförelser gjordes också mellan respondenterna. För att 
illustrera helheten gjordes stapeldiagram för generellt FÖP och grannskapsparken. 
Standardavvikelser gjordes för att se hur mycket respondenterna varierat i sina svar eller hur 
konsekventa de varit för varje grupp. Dessa placerades som stapelklamrar runt medelvärdena i 
diagrammen. Diagrammen och beräkningarna gjordes med Excel Microsoft Office 365. 
 
Avsikten med att använda medelvärden är inte att dra slutsatser om en generaliserbar helhet så 
som alla kommuner i Sverige, utan istället att hitta tendenser av vad just dessa planerare 
generellt tycker och har prioriterat i detta fallet. Avsikten med standardavvikelserna är inte 
heller att visa på statistiska skillnader utan att se på variationen runt medelvärdet för just dessa 
individer. Dessa staplar med standardavvikelser går alltså inte att tolka på samma sätt som 
felstaplar. Eftersom respondenterna är hela populationen användes inte stickprovsstatistikan 
standardavvikelse utan populationsstatistikan. 
 
För att få ytterligare svar på frågeställning 2 samt för att svara på frågeställning 4, angående 
intressekonflikter mellan aktörerna, gjordes också en jämförelse av medelvärdet för varje faktor 
för alla fyra respondenter. Detta gjordes för att ge en bild över vilka faktorer aktörerna 
tillsammans prioriterar samt hur deras åsikter skiljer sig åt för varje faktor, dvs hur mycket de 
håller med varandra. Denna analys är inte lika stark som den första eftersom en respondent kan 
ha värderat till exempel en 5:a annorlunda än vad en annan respondent gjort vilket gör att de 
eventuellt inte är jämförbara. För denna analys gjordes också stapeldiagram med medelvärden 
och standardavvikelser för både generellt FÖP och grannskapsparken. Standardavvikelserna här 
säger hur mycket samtycke (lågt värde) eller om det finns olika uppfattningar (högt värde).  
 
När analysen hade färdigställts besvarades resultatet på varje frågeställning i en kort 
sammanfattning, vilket kan läsas i början av resultat- och analysdelen för varje frågeställning. 
Efter detta besvarades huvudfrågeställningen med hjälp av frågeställningarna. Svaren på 
frågeställningarna jämfördes med litteraturen för att slutligen diskuteras.  
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4.4 Forskningskvalitet och kritik mot metoden 
Forskningskvalitet i empiriska studier kan bedömas utifrån validitet och reliabilitet (Yin, 2007, 
Esaiasson et al., 2015). Validitet och reliabilitet har ursprungligen gjorts för kvantitativa studier 
men har senare börjat anpassas till kvalitativa studier (Bryman, 2014). 
 
Validitet är ett problem i kvalitativa undersökningar som kan vara svårt att lösa (Esaiasson et al. 

2015). Validitet handlar om både datainsamlingens och analysens giltighet eller relevans. Genom 

en underbyggd systematisk argumentation går det att etablera en god validitet (ibid.). Intern 

validitet, eller resultatets trovärdighet, handlar om validiteten av slutsatserna man dragit utifrån 

den data eller analysenheter man har (Esaiasson et al., 2015). Detta beror delvis på om 

datainsamlingens metod på ett korrekt sätt kan besvara studiens syfte, det vill säga om man 

mäter det man påstår sig att mäta (Bryman, 2014). Detta kan till exempel gälla om frågor som 

ställts till respondenter motsvarar studiens frågeställningar. Men intern validitet berör också om 

hur man gått tillväga i analys av data så som nämnt ovan med validiteten.  

 

Validiteten i uppsatsen kan kritiseras på grund av fåtalet respondenter som har intervjuats. 

SBK1 och SBK2 resonerar olika på vissa frågor och betonar vissa frågor olika, trots att de som en 

helhet är samstämmiga. För att öka validiteten hade fler respondenter för varje aktör samt från 

andra förvaltningar i Malmö kunnat intervjuas. Intervjuernas längd samt antalet och bredden på 

intervjufrågorna ger en helhet vilket gör att frågeställningarna kan besvaras bättre. 

Uppsatsanalysen får validitet genom att i första hand inte dra absoluta slutsatser genom att 

argumentera för vad data ”tyder på” istället för vad det exakt medför. I otydliga fall diskuteras 

också alternativa sätt för hur data skulle kunna tolkas.  

 

Den interna validiteten i uppsatsens metod har i första hand styrkts av att många och breda 

frågor har ställts till varje respondent. Detta ledde till att tillräckliga data fanns för att svara på 

frågeställningarna trots att en del data inte kunde användas. Uppsatsens utförliga 

förundersökning med bakgrund och teori har lett till förståelse av fallstudien vilket stärker 

intervjufrågornas relevans till frågeställningar och syfte. Att respondenterna tillhör olika aktörer 

med olika synvinkel samt att de är experter inom det studerade fenomenet har också stärkt 

validiteten. Respondenterna informerades också med studiens syfte och ett antal intervjufrågor 

per email innan intervjuerna utfördes vilket troligen ökad deras förståelse för ändamålet med 

studien. 

 

Validiteten har ytterligare stärkts av att intervjufrågorna har ställts i en lämplig ordning när det 

gäller enkätfrågan (intervjufråga 8). För att få respondenterna att börja fundera på hur de tänkt 

och prioriterat i fråga om grönyteplaneringen ställdes först fråga 6 och 7. I båda frågorna fick de 

prata fritt om vad de tar hänsyn till vid grönyteplanering generellt sett (fråga 6) samt vad de har 

tagit hänsyn till i detta område (fråga 7). Efter detta fick de fylla i enkäten (fråga 8) med 

värderingar från 1-5. Enkätdata (tabellerna, 1-5) innefattar många feltolkningar av 

respondenterna vilket ger en osäkerhet i det kvantitativa resultat. 

 

Extern validitet, eller överförbarhet, handlar om huruvida det går att generalisera studiens 

resultat till andra situationer, i detta fall skulle det kunna vara andra kommuner i Sverige 

(Bryman, 2014). Yin (2007) menar att fallstudiemetoden utgör en svag grund för generalisering. 

Angående extern validitet är uppsatsens syfte inte att generaliseras till en helhet så som andra 

kommuner i Sverige eller andra FÖP-processer i Malmö. Detta är mer en uppgift för följande 

studier som kan utgå från denna studie för att ställa hypoteser.  
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Reliabilitet till skillnad från validitet handlar om hur noga man har gjort datainsamling och 

analys, om det finns systematiska fel i dessa så som över- eller underskattningar (Esaiasson et 

al., 2015, Bryman, 2014). Yin (2007) menar att man tydligt ska dokumentera fallstudier med 

inspelningar och transkriptioner för att kunna jämföra sammanfattning och analys med dessa. 

För att testa om reliabiliteten är god kan forskaren eller en annan forskare göra om en bit av 

analysen vid ett senare tillfälle för att se om resultatet blir samma (Esaiasson et al., 2015).  

 

Noggrann transkription och bra kvalitet på ljudinspelningarna har säkrat reliabiliteten på så sätt 

att intervjudata är korrekt och att det också går att åter gå tillbaka för att höra vad som sagts. 

Slutsatser om enkätdata (tabellen) har gjorts med ödmjukhet i och med respondenternas 

eventuella feltolkningar av värderingen (1–5). Att analysen har gjorts under en lång tid och 

gjorts flera gånger har stärkt analysens reliabilitet. Analysens reliabilitet har också styrkts av att 

noggranna tolkningar av data gjorts och av att vid oklara fall undersökt alternativa tolkningar 

för att inte skapa systematiska över- eller undertolkningar. Intervjufrågorna är en risk som kan 

ha påverkat studiens validitet genom att de kan ställas ledande. Detta har varit en risk speciellt 

vid följdfrågor som ej varit förberedda. Detta kan minska studiens reliabilitet.  

 

Objektivitet är en ytterligare faktor som har betydelse särskilt i kvalitativa studier och är 

kopplat till validitet (Bryman, 2014). Det innebär att personliga värderingar eller medveten 

oriktighet inte får påverka studiens resultat. Resultaten ska gå att styrka (ibid.). 

 

Analysens objektivitet har med validitet att göra och kan vara svårt att styrka men genom 

medvetenhet om objektivitet i arbetet för att undvika subjektiva tolkningar har detta försökts 

undvikas. Subjektiva tolkningar är något som alltid påverkar analyser i kvalitativa studier. 

Granskning och genomläsning av analyserna har åter gjorts vid ett senare tillfälle vilket 

minimerar risken för subjektiva över- och undertolkningar. 
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5 Fallstudien – Den fördjupade 

översiktsplanen 

Den fördjupade översiktsplanen för del av Kirseberg (FÖP:en) blev klar 2015 (Malmö Stad, 

2015).  I FÖP:en beskrivs och analyseras planeringsförutsättningar för området med 

utgångspunkt i Malmös översiktsplan. 

 

5.1 Områdets förutsättningar 
Området för den fördjupade översiktsplanen (Malmö Stad, 2015) gäller delar av 

Kirsebergstaden, Östervärn, Ellstorp och Johanneslust (se figur 1). 

 

 
Figur 1. Karta över området för FÖP:en. 

 

En betydande förutsättning för planeringen är att Östervärns station nu står färdig längs 

kontinentalbanan vilket utgör en viktig punkt som gör stora delar av området 

”kollektivtrafiknära” (SBK1, Malmö Stad 2015). De två järnvägslinjerna Kontinentalbanan och 

Simrishamnsbanan utgör en barriär mot resten av staden och är viktig att bygga bort (ibid.). 

Historiskt sätt har Kirseberg varit en isolerad del av staden med sociala problem (J1). En annan 

viktig förutsättning är att en privat aktör; Jernhusen, äger den största delen av marken, vilket är 

speciellt för en fördjupad översiktsplan (SBK2). 

 

Det område som Jernhusen äger är indelat i två ”delar” eller fastigheter, Järnvägen 1:5 som ligger 

öster om kontinentalbanan och Innerstaden 30:40 som ligger väster om spåret (Ekologigruppen 

AB, 2016). Den senare kallas ofta för Ellstorp-delen av respondenterna. 

 

Naturvärdena i området beskrivs i rapporten ”Gröna strategier för stadsutveckling i Kirseberg 

och Ellstorp” av Ekologigruppen (Ekologigruppen AB, 2016). Rapporten blev färdig först efter att 

FÖP:en 2015 var klar (SBK1). Naturvärdena i området finns framförallt i ruderatmarken på 

banområdena men också i kolonilotterna och de stora gamla träd som finns (Ekologigruppen AB, 
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2016). Banområdet har varit verksamt i 150 år vilket enligt Ekologigruppen (2016) är lång tid 

för arterna som finns på platsen. Markföroreningar finns också i delar av området men dessa 

behöver undersökas ytterligare (ibid.). I figur 2 har Ekologigruppen (2016) rangordnat de olika 

områdenas naturvärden i fyra steg. Det är denna rangordning som är till grund för frågeställning 

3 angående höga och påtagliga naturvärden. 

 

Järnvägen 1:5 (östra delen) består mest av ruderatmark blandat med bangårdar, lokstallar och 

verkstäder (Ekologigruppen AB, 2016). Ruderatmarkerna utgörs av ett stort spårområde i 

väster med sandig öppen mark med både rödlistade växter och insekter. I södra delen finns mer 

träd och buskar och ett hagmarksliknande område. I sydöstra delen ligger ett område med 

kolonilotter. Simrishamnsbanan ligger utmed fastighetens södra gräns och innehar också 

ruderatmarker med höga naturvärden (ibid.).  

 

Innerstaden 30:40, väster om kontinentalbanan, har sammantaget ”påtagliga naturvärden” enligt 

Ekologigruppen (2016). Här finns spår av trädgårdsverksamhet med många gamla fruktträd. 

Trädgårdsmarken är till stora delar igenväxt med gräs- och örtvegetation (ibid.). 

 

 
Figur 2. Naturvärdesbedömning. Rangordning efter naturvärdesklass enl. teckenförklaringen samt numrering av 

områdena (1 – 6). Framtagen av Ekologigruppen (Gröna strategier för stadsutveckling i Kirseberg och Ellstorp, 

Granskningsversion, 2016). 
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5.2 Översiktsplan för Malmö 2018 
Översiktsplanen förnyades 2018 i och med den nya mandatperioden men stämmer till största 

del överens med föregående ÖP (Malmö stad, 2018a). Eftersom FÖP:en bygger vidare på den 

kommuntäckande översiktsplanens prioriteringar, strategier och planeringsriktlinjer beskrivs 

först översiktsplanens mål och prioriteringar angående grönytor (Malmö Stad, 2015). Det 

övergripande målet beskriver översiktsplanens sammanfattning (Malmö stad, 2018a, s. 11): 

”Malmö ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad och en attraktiv plats att bo, 

besöka och verka i. De tre hållbarhetsaspekterna samverkar och är ömsesidigt beroende av 

varandra.”. 

 

Miljöaspekterna betonas redan i inledningen av översiktsplanen under Övergripande mål och 

prioriterade inriktningar: ”Miljöaspekter ska alltid ha hög prioritet när den hållbara staden 

planeras.” (Malmö stad, 2018a, s. 11). Här säger man att natur- och klimatgivna förutsättningar 

ständigt måste beaktas för att säkerställa en hållbar stad och människors basbehov. Att 

långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga nämns här som grundläggande. 

 

Malmö ska vara en regional motor för grön tillväxt och sysselsättning men för att vara attraktiv 

måste staden också ge miljöfrågorna hög prioritet. I Visionen säger man att: ”Gator och torg har 

blivit grönare och fått mer liv och rörelse…” men man säger också att ”…närhet ger goda 

förutsättningar för att gå, cykla och åka kollektivt” (Malmö stad, 2018a, s. 6). 

5.2.1 Grönområdenas funktion och gestaltning 
Under Övergripande mål och prioriterade inriktningar beskrivs att Malmö ska bli ”En nära, tät, 

grön och funktionsblandad stad.” (Malmö stad, 2018a, s. 14). Staden ska förtätas och därför växa 

inåt innanför Yttre Ringvägen. Stadens parker behöver utvecklas. Man menar att en tätare stad 

med fler människor inte ska vara mindre grön - utan tvärtom. Närheten till grönytor ska öka och 

parkerna ska vara tillgängliga och integrerade. Gröna ytor har betydelse som mötesplatser, för 

rekreation, lek och idrott. Kommunen vill verka för en hälsosam stad och man poängterar i det 

sammanhanget att fler träd i stadsrummet kan bidra till bättre mikroklimat och luftkvalitet.  

5.2.2 Genomförande och målkonflikter 
När det gäller avvägningar och prioriteringar betonar man att en helhetssyn krävs men även 

samsyn. Ett exempel är: ”Den täta och gröna staden kan endast realiseras på bekostnad av stadens 

hårdgjorda ytor.” (Malmö stad, 2018a, s. 19). Man tar upp att det finns målkonflikter och 

motstridiga intressen, men vilka mål som väger tyngst finns det inte några uppgifter om i planen. 
Konflikterna kan också finnas mellan översiktsplanens olika mål. Man menar att det går att lösa 

konflikter mellan olika mål genom helhetssyn, samverkan och kompromisser. I alla detaljbeslut 

måste de övergripande långsiktiga målen vara i fokus. Samtidigt finns mycket som kommunen 

inte har rådighet över. Politikerna kräver alltså att stadens aktörer ska samverka för att lösa 

målkonflikterna. 

 

Under rubriken Målkonflikter tar man upp att existerande riktlinjer behöver omprövas. Man 

menar att konventioner, hävdvunna metoder, normer och regelverk kan behöva ifrågasättas för 

att förverkliga en del av målen. Det är viktigt med gränsöverskridande samverkan mellan 

kommunens förvaltningar och även med externa aktörer och stadens invånare. 

Inlåsningseffekter kan skapas av organisationsstrukturer och dessa måste förändras för att 

möjliggöra en mer hållbar stadsutveckling. Detta tyder på att förvaltningarna eventuellt inte har 
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tillräckliga metoder och arbetssätt för att åstadkomma målen med planen och att de är 

medvetna om detta. 

 

Även existerande lagar kan behöva omprövas, för att möjliggöra en hållbar stadsutveckling. Ett 

av målen är att ”Malmö stad ska verka för att nationell lagstiftning, regelverk och 

finansieringssystem bättre matchar utmaningar för en hållbar stadsutveckling.” (Malmö stad, 

2018a, s. 22). Detta handlar troligen om de brister som finns i PBL angående att planera en 

ändamålsenlig grönstruktur på privat mark. 

 

Under ekonomiska aspekter betonar man att kostnader för vissa yteffektiva lösningar måste 

tillåtas bli höga ibland för att man ska kunna åstadkomma en tätare stad, där många utnyttjar 

allmänna platser och lokaler. Likaså att flera olika budgetar är inblandade och måste kunna 

samutnyttjas för att möjliggöra effektivt markutnyttjande. Man betonar också att alla 

förvaltningar måste samarbeta gränsöverskridande genom att bland annat utveckla nya 

ekonomiska modeller där flera budgetar berörs. Detta berör troligen bland annat problemet 

med multifunktionella grönytor. 

5.2.3 Om ekosystemtjänster och biologisk mångfald  
I avsnittet Grön stad tar man upp att ”Välfungerande ekosystemtjänster är grunden för hållbar 

stadsutveckling. Människan är helt beroende av ekosystemtjänster…” (Malmö stad, 2018a, s. 35).  
Man nämner också att Malmö är en kompakt stad med liten andel grönyta och att det finns 

svårigheter med att skapa mer grönska i en förtätad stad. 

 

”Mark med vegetation kan användas som multifunktionella ytor och är dessutom viktiga för 

ekosystemtjänster i stadsmiljön.” (Malmö stad, 2018a, s. 57). Strategierna för en grön stad är 

bland annat att ”Malmös stadsmiljö ska bli grönare och andelen hårdgjord yta i staden ska 

minska.”…”Befintliga träd ska värnas, särskilt fullvuxna träd…” (Malmö stad, 2018a, s. 35). Man 

ska värna och vara restriktiva med att ta gröna och blå miljöer i anspråk för annat. 

Balanseringsprincipen ska användas vid ingrepp i ekologiskt känsliga miljöer. 

 

Staden ska vidta åtgärder för att minska förlusten av biologisk mångfald och skydda biotoper 

med skyddsvärda arter. Biotoper som är särskilt viktiga och typiska för Malmö ska så långt som 

möjligt bevaras bland annat småvatten, havsstrandängar, ängsmarker och äldre trädmiljöer 

samt ruderatmarker. 

 

Malmö stad ska verka för att åtgärder vidtas på kvartersmark för att minska effekter av skyfall 

genom att minska andelen hårda ytor och istället skapa mer vegetation som ger 

fördröjningseffekter. En viktig strategi är att tidigt i planeringen säkerställa att dagvattenfrågan 

kan lösas på platsen. 

5.2.4 Länsstyrelsens granskningsyttrande  
Många remissinstanser har fått yttra sig. Kopplat till förtätning hyser flera av dem oro för att 

stadens gröna ytor ska minska när man bygger tätare. Länsstyrelsen hade velat ha en tydligare 
översiktsplan i och med att man inte vet om åtgärderna är tillräckliga för att hantera negativ 

påverkan. Man tycker inte att mark och vattenanvändningen är klargjord. Intressekonflikter 

förväntas uppstå men man kan inte bedöma hur de i varje enskilt fall ska hanteras för att 

tillgodose allmänna intressen. Länsstyrelsen menar att det är konsekvenserna av 

genomförandet som ska miljöbedömas mer än strategierna och påpekar därför att 

miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller miljöbalkens krav. 
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5.3 FÖP – Översiktsplan för del av Kirseberg 
I FÖP:en betonas framförallt att man vill ha en mer nära, tät och grön stad. Nyckelord här är 

också en funktionsblandad stad och en hållbar stad som ska läka samman. Infrastrukturen är 

särskilt betonad och det stationsnära läget betyder mycket för planeringen av stadsdelen. Även 

den gamla nu oanvända industrimarken betonas som speciell för området i samband med 

grönytor. I visionen ses området som Malmös nya hot spot med handel, kontor och nöjesutbud. 

Runt stationen är exploateringen hög och identitetsskapande. Marken utnyttjas effektivt men 

med olika täthet. Tätast är det stationsnära läget. 

 

Stadsbyggnadsvisionen beskriver en attraktiv och hållbar stadsdel med småskaliga delar. 

Kolonilotterna nämns flera gånger i planen. De ses både som något kulturhistoriskt och 

karaktärsskapande i staden och de anses värdefulla för biologisk mångfald samt som 

mötesplatser. Det som förenar hela området är närvaron av grönska. Området ska bli integrerat 

med resten av staden och ha många mötesplatser. Genom samutnyttjande av grönytor ges både 

en mera effektiv markanvändning och livfullare mötesplatser. Närhet och tillgång till service 

samt att etablera kulturell identitet betonas. Grönytor ska vara framträdande, bli fler och 

utvecklas i samband med mötesplatser. Det är otydligt om det är befintliga gröna värden som 

ska bevaras eller om det är nya som ska skapas.  

5.3.1 Planeringsriktlinjer 
Planeringsriktlinjerna är till för att sätta ramar och ge de olika förvaltningarna och 

sektorsområdena möjlighet att samverka och bidra till målbilden. Det gäller förutom rubrikerna 

grön miljö och naturmiljöer även: bostadsformer, arkitektur och stadsmiljö, samhällsservice, 

näringsliv, vatten, kultur och fritid, trafik, avfall, energi och säkerhet.  Avseende föroreningar 

säger man att någon genomarbetad kartläggning inte är gjord för olika typer av verksamheter 

eller för fyllnadsmassor. 

5.3.1.1 Arkitektur och stadsmiljö 
Gröna men även stadsmässiga mötesplatser länkas med trygga platser. Grönska som signum för 

hela området ska uppnås genom de typer av grönytor som nämns nedan.  

5.3.1.2 Grön stad 
Kommunen vill bygga vidare på de gröna kvaliteter som finns i området. ”Ett nätverk av parker 

och gröna stråk är tillsammans med grönska i gaturummen det viktigaste och mest synliga 

redskapen för att ge planområdet en grön profil.” (Malmö Stad, 2015, s. 24). Parker men också 

små gröningar ska vara välintegrerade i staden. Grönytor ska finnas tillgängligt inom 300 m från 

bostaden och alla ska ha tillgång till en större grannskapspark om ca 1 hektar. Grönytor som ska 

ges utrymme i området är: stadsgator trädplanteringar, grönstråk, små gröna platser till 

exempel odling, förgårdar, pocket-parker, aktivitetsstråk och åter nämns kolonilotterna. Man 

beskriver också ruderatmarkens höga naturvärden och sällsynta arter. 

 

Under buller och luftföroreningar tar man också upp att vegetation ska finnas längs gatorna för 

att förbättra luftkvalitén. 
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5.3.1.3 Naturmiljöer 
Grönstråk ska länka samman olika grönytor för att förstärka grönytornas positiva biologiska 

effekter. Man vill ”så långt som möjligt” ta tillvara på den befintliga vegetationen i området 

(Malmö Stad, 2015, s. 26). Befintliga stora träd hyser höga naturvärden och utgör en resurs för 

området. Man hänvisar också till Naturvårdsplanen. Simrishamnsbanan är det enda område som 

ingått i naturvårdsplanens inventering. Spåret med sin speciella ruderatmark ska bli ett 

permanent stråk för rekreation. Här finns stora naturvärden med sällsynta arter. 

 

Balanseringsprincipen ska användas för att undvika eller kompensera negativ påverkan på 

naturvärden. Grönytefaktorn ska också prövas i senare planeringsskeden.  

5.3.1.4 Genomförande 
Kommunen behöver göra vissa markförvärv för parker och skolor samt för öppen 

dagvattenhantering. Multifunktionella yteffektiva lösningar ska bejakas. När man diskuterar 

dagvatten och betydelsen av klimatförändringar berättar man samtidigt att kommunens 

begränsade markinnehav kan vara ett problem. Dagvattenhanteringen kommer att vara viktig 

eftersom mycket av ytan blir hårdgjord. 

5.3.1.5 Miljökonsekvenser  
Negativt är att planen medför mer trafik med konsekvenser för luftföroreningar och risk för 

buller. Ytterligare kommer ytor att hårdgöras och ytavrinningen kommer att öka. Positivt är att 

markföroreningar åtgärdas om planen genomförs. Hållbart resande ökar genom ökad 

kollektivtrafik och cykling. Att markföroreningar åtgärdas kan innebära att den befintliga 

vegetationen tas bort om marken anses för förorenad. Detta kan tolkas som att de menar att 
dessa värden inte kommer att bevaras. 

 

Skapande av nya naturmiljöer och kompensation för negativt påverkade naturvärden är positivt 

enligt utvärderingen. Kommunens samlade bedömning är att översiktsplanen bidrar till en 

hållbar utveckling. Planen anses medverka till att nationella miljökvalitetsmål och Malmö stads 

miljömål uppnås. De som tolkat planens konsekvenser i miljökonsekvensbedömningen verkar 

förstå det som att de flesta befintliga naturvärdena kommer att tas bort. 
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5.4 Planeringsriktlinjer sammanfattade från FÖP:en 
De planeringsriktlinjer i FÖP:en som är relevanta för grönytor och som kan påverka planeringen 

av grönytor har tagits ut ur FÖPen och sammanställts med egna ord nedan (Se appendix för 

fullständiga planeringsriktlinjer från FÖP:en). Dessa ”faktorer” har också använts i intervjuerna i 

tabellerna med värdering 1 – 5. Sammanfattade planeringsriktlinjer inom parantes berörs i 

intervjuerna och används för att svara på huvudfrågeställningen, men används inte i tabellerna 

med värdering 1 – 5 eftersom dessa riktlinjer antingen uppfylls helt eller inte alls. 

• Samutnyttjande/multifunktionella ytor 

• Nyttjas av förskola 

• Sammanbindning av stråk 

• Närhet (300m) 

• Integrering med bebyggelse 

• Viktig mötesplats 

• Kulturhistoriska värden 

• Rekreation 

• Dagvatten- och skyfallshantering 

• Stadsodling 

• Biologisk mångfald 

• Bevara befintlig vegetation 

• Ekologiskt känslig miljö/bevara höga naturvärden 

• Bullerdämpning 

• Luftrening 

• (Grannskapspark 1 ha) 

• (Aktivitetsstråk) 

• (Grönstråk längs Simrishamnsbanan) 

Vissa har direkt koppling till grönytor i FÖPen, och beskrivs i riktlinjerna i samband med 

grönytor, medan andra inte inkluderar grönytor i texten men har en indirekt koppling till dessa. 
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6 Resultat och analys 

6.1 Resultat och analys frågeställning 1 
1.  Vilka argument lyfts fram för planeringen av grönytorna i FÖP:en samt vilka prioriteringar och 

orsaker ligger bakom? 

 

Resultatet av denna frågeställning inleds med en sammanfattning av analysen avseende 

anledningarna bakom argumenten till grönyteplaneringen. Därefter följer en sammanställning 

av respondenternas individuella argument som de framfört i intervjufråga 6 och 7. Slutligen 

följer analysen som genererat den inledande sammanfattningen. 

 

6.1.1 Sammanfattning – Anledningar bakom argumenten till 

grönyteplaneringen 
 

Orsakerna bakom grönyteplaneringen är starkt kopplade till planeringens helhet eller struktur. 

Strukturella frågor står ofta i motsättning till befintliga värden så som vegetation och 

naturvärden eller kulturhistoriska värden. Förtätning står ofta i motsättning till andelen 

grönyta, oavsett skapad eller befintlig. Förutsättningar och tillgängligt underlagsmaterial styr 

också denna planering. I dessa sammanhang påverkar också dialogen, lagstiftning och 

policydokument grönyteplaneringen (frågeställning 4 och 5). 

 

Genom dialogen och planeringsprocessen mellan aktörerna är det tydligt att aktörerna har 

kommit överens om följande grönytor: Grannskapsparken, som ska ligga i mitten av området 

och bli 2 ha, aktivitetsstråket, som ska bli en multifunktionell yta och ligger i norra delen, 

pocket-parker, som ska ligga utspritt över området samt Simrishamnsbanans grönstråk (se figur 

3). Grönyteplaneringen ska också bidra till stråkförbindelserna.  
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Figur 3. Plankarta över området med följande grönytor: 1. Grannskapsparken, 2. Aktivitetsstråket, 3. Simrishamnsbanans 
grönstråk (inritad av författaren), 4. Park i Ellstorp-delen, samt onumrerade pocket-parker. Stadsbyggnadskontoret, 
Malmö, 2018-06-05 (illustrationskarta av utställningsförslaget). 

De mest framträdande argumenten och prioriteringarna som framförs handlar om strukturella 

frågor, det vill säga var olika bostäder, skolor, parker, stråk, vägar och andra funktioner ska ligga 

och hur dessa strukturer samspelar. Denna prioritering av struktur fokuserar på ”helheten” 

snarare än befintliga värden så som vegetation och naturvärden. Befintlig vegetation och 

naturvärden får i och med de strukturella frågorna en lägre prioritet. Respondenterna menar att 

man får ta hänsyn till naturvärden i senare skeden. Fojab hade i början av planeringsprocessen 

tagit fram förslag på att placera grönytor där det finns befintlig vegetation men detta förslag 

prioriterades bort av de andra aktörerna eftersom man prioriterade en ”helhet”. 

 

Argumentet som används för den höga graden av förtätning är ofta det stationsnära läget, 

politisk vilja samt Jernhusens äganderätt och ekonomiska faktorer. Den höga tätheten medför en 

lägre andel grönytor vilket SBK1 och SBK2 menar är ett problem.  

 

En av förutsättningarna i Kirseberg är att värdefulla befintliga naturvärden till stor del utgörs av 

så kallad ruderatmark. Detta innebär en utmaning i sig som respondenterna diskuterar mycket. 
Ruderatmark ses som ”skräppark” och det är svårt att väcka engagemang för att bevara den. 

Markföroreningarna komplicerar det ytterligare då de medför att befintlig vegetation blir 

problematisk att bevara. Dock är det tydligt att det inte är denna anledning som ligger bakom 

prioriteringarna av struktur och täthet.  

 

Underlagsmaterial har varit viktigt i dialog och planeringsprocess. I början av processen har 

dock har underlagsmaterial för naturvärden varit otillräckliga. Strukturen lades till största del 

fast innan Ekologigruppens Naturvårdsinventering kom in. Naturvärden verkar endast ha varit 
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anledningen till planeringen av en grönyta, nämligen Simrishamnsbanan. Detta område 

utpekades i den äldre Naturvårdsplanen, som var det enda tillgängliga underlagsmaterialet för 

naturvärden i början av planeringsprocessen. Efter att NVI-rapporten, som sent kom in i 

planeringsprocessen, blev klar, har fler argument uppkommit som handlar om att ta hänsyn till 

naturvärden i grannskapsparken. Dessa argument har dock inte varit anledningen till 

placeringen av parken. Argumenten för placeringen av denna grönyta har snarare varit att man 

vill ha en central mötesplats och park i området som är inramad av de kulturhistoriskt värda 

byggnaderna. 

 

Grönmodellen (Grönplanen) användes från början men denna handlar mer om närhet till 

grönytor och är därmed kopplad till rekreation och skapande av nya grönytor. 

 

6.1.2 Sammanställning av argument för grönyteplaneringen  

(intervjufråga 6 & 7) 
Respondenterna tar i intervjuerna upp ungefär samma frågor angående grönyteplaneringen. 

Detta beror troligtvis bland annat på att de har haft en bra dialog vilket alla respondenter också 

påstår, och att de därför är medvetna om och lyfter samma frågor. När de får frågan vad de har 

tagit hänsyn till vid grönyteplaneringen (intervjufråga 6 & 7) lyfter de delvis fram olika 

argument vilket tyder på att de har olika åsikter om vilka frågor som är viktiga. Strukturella 

frågor, det vill säga grönytornas relation till omgivningen, är dock något som alla respondenter 

prioriterar högt. J1 lyfter emellertid fram trygga parker och attraktivitet som viktigast. 

6.1.2.1 SBK1 – Argument 
SBK1 menar att parker ska vara väl integrerade i staden vilket innebär att de ej ska ligga längs 

infrastruktur utan ska ha en samlande funktion där bebyggelsen vänder sina entréer mot 

parken. Multifunktionella ytor med samutnyttjande är också viktigt för SBK1 då det ger 

markeffektivitet. En blandning av stora och små parker ger olika förutsättningar. En stor park 

kan ha mer variation inom parken och därmed fler karaktärer. För grönyteplanering generellt 

lyfter SBK1 fram befintliga förhållanden så som befintlig vegetation, men avseende planeringen 

för det aktuella området Kirseberg lyfts framförallt hur man tar hänsyn till att bevara 

kulturhistoriska värden i grannskapsparken. SBK1 nämner följande argument som viktiga och 

hänvisar till FÖP:en: 

• Kulturhistoriska värden 

• Befintlig vegetation 

• Möjligheter för samutnyttjande: ger markeffektivitet 

• Väl integrerat i staden: entréer mot parker  

• Användarvänligt, t.ex. ej bullerstört 

• I mitten av området samt närhet till boende och service 

• Stråkförbindelser 

• Stora parker ger förutsättningar för variation  

• Dagvatten- och skyfallshantering, parken som vattenmagasin 

6.1.2.2 SBK2 – Argument 
SBK2 lägger stor vikt vid att strukturen är väldigt viktig när det gäller grönyteplanering och 

menar också att detta leder till att parkerna blir mer användbara. SBK2 menar att Kirseberg är 

ett bra exempel på att det är svårare i praktiken än i teorin hur man vill planera parker men de 
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försöker samla parkerna så mycket som möjligt så som aktivitetsstråket och grannskapsparken. 

SBK2 menar dock att dessa parker är för små och att de hellre egentligen vill ha större parker.  

 

SBK2 tycker att kvaliteten i grönytorna är viktigt, att det inte bara är en gräsmatta utan att det är 

en yta som kan användas multifunktionellt. Gestaltningen är en grundläggande fråga för att 

parken ska vara användbar som rekreationsområde för befolkningen. SBK2 berättar mer fritt 

vad hen personligen tycker är viktigt för grönyteplaneringen i FÖP-området med följande 

argument: 

• Form: djup/rund, ger mer kvalitet och effektivt markutnyttjande 

• Användbarhet och rekreation: tillgängliga från alla sidor och entréer mot parker 

• Multifunktionell användning 

• Ej längs infrastruktur 

• Koppla ihop grönområden: ”stepping-stone”-principen  

• Storlek: sammanhängande park 

6.1.2.3 J1 – Argument 
J1 berättar att hen från början av projektet har drivit att det ska vara trygga parker och att det är 

väldigt viktigt, vilket innebär att parkerna ska ha fri sikt utan att vara mörka och övervuxna med 

stora buskage. Jernhusen hade från början inte planerat in en stor park i området utan J1 tycker 

att det är bättre om det finns spridda ”…pocket-parks i det hela.”.   
 

J1 vill att grönytor ska lyfta kvaliteten i området så att det blir attraktivt och häftigt för att ”folk” 

ska vilja bo där. Detta innebär bättre avkastning, menar J1. J1 förklarar att parker ska användas. 

Ju attraktivare en park är och ju fler kvaliteter den har, desto fler människor använder den. Det 

är också viktigt att det finns fönster ut mot parken så att de blir trygga allmänna platser. 

• Trygghet 

• Lagom avstånd mellan parker: närhet 

• Ljusförhållanden: söderläge ger attraktivitet 

• Pocket-parker: små kvalitetsytor 

• Stråkförbindelse: pocket-parker utmed stråken 

• Ruderatmarkstema: häftigt och ger attraktivitet    

6.1.2.4 F1 – Argument 
F1 tänker alltid på helheten och strukturen i planeringen och tänker inte bara på till exempel 

grönytorna. Praktiskt sett, tar man hänsyn till var det finns befintlig vegetation och biologiska 

värden, så som stora träd, vilket också togs hänsyn till i Fojabs första förslag, enligt F1. Detta 

förändrades dock under arbetets gång med Jernhusen och kommunen då man istället prioriterar 

en ”helhet”. Nu har man istället många pocket-parker som dock inte är planerade efter befintlig 

vegetation men F1 tycker att det borde vara så. F1 menar att man också ska använda 

vegetationen som ett identitetsskapande element, att man borde tänka mer på vilka värden en 

park tillför och vem man planerar den för istället för att bara titta på friytor schablonmässigt. 
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För FÖP-områdets grönyteplanering menar F1 att det är läge och kopplingar till förskola som är 

det viktiga. Det bidrar också till en blandad bebyggelse som skapar trygghet. 

Sammanfattningsvis lyfter F1 fram följande argument: 

• Läge: grönytornas läge i helheten  

• Kopplingar till skola och förskola  

• Bevara befintlig vegetation 

• Pocket-parker: grönska längs smala gator 

• Alléer längs den stora gatan 

• Stråkförbindelser 

• Ej bullerstört (ej längs stor gata) 

• Ruderatmarks-karaktär 

• Ljusförhållanden: dagsljus och väderstreck  

• Dagvattenhantering: behov av avrinnings- och genomrinningsytor 

 

6.1.3 Analys – Anledningar bakom argumenten till grönyteplaneringen  

6.1.3.1 Förtätning kontra grönytor 
SBK1 berättar att det första de gjorde var att ta fram en huvudinriktning för FÖP:en som handlar 

om att förtäta i det stationsnära läget vilket täcker hela området. Detta är också en 

grundförutsättning, menar SBK1. SBK2 menar att huvudinriktningen är att förtäta kring 

stationen och att det kommer direkt från översiktsplanen. Att Östervärns station skulle börja 

byggas var det som gjorde att kommunen ville sätta igång planeringen. Stadsbyggnadskontoret 

har enligt SBK1 sedan gjort en uppskattning om hur många bostäder som kan få plats i området. 

SBK1 förklarar att det kommer bli tätare än den omkringliggande staden och förklarar detta 

med att ”…våra politiker vill gärna att vi ska bygga ganska tätt och ganska mycket.” och SBK2 

berättar att ”…vi har ett tydligt politiskt uppdrag att bygga väldigt tätt här också.”. Utifrån dessa 

förutsättningar har de enligt SBK1 tagit fram olika målsättningar som de sedan arbetar efter: ”Vi 

vill ha en integrerad sammanhållen stad, livskvalitén och närhet, en grön stadsdel, kulturell 

identitet i varierande miljö, och robust struktur som tål olika framtidsscenarier.”. Detta tyder på 

att kommunens politiska vilja är starkt inriktad på förtätning och eftersom detta är 

huvudinriktningen är det troligtvis detta som prioriteras högst.  

 

Enligt SBK1 har de ungefärliga siffror på hur många bostäder, arbetsplatser, förskole- och 

skolplatser det ska finnas men de har dock inga siffror på hur mycket park som ska finnas. 

Jernhusen har enligt J1 inga egna riktlinjer för grönytor inom företaget. Däremot berättar SBK1 

att de har riktvärden för grönytor och syftar på hur de använt sig av grönplanens grönmodell för 

detta som ger riktlinjer för avstånd från bostad till olika parkstorlekar. Angående kostnader 

planerar de enligt SBK2 för ett visst antal byggrätter ”…och det är det man jobbar efter. Det är det 
Jernhusen lägger sin budget efter.”. Detta tyder dock på att man i första hand tar hänsyn till 

planeringen av bostäder. Både det som SBK1 och SBK2 berättar ovan tyder på att struktur, men 

även att markanvändning för skolor och bostäder, planeras eller prioriteras i första hand och att 

grönytor och befintliga värden inte prioriteras lika högt. Att man har tydliga siffror på hur 

mycket bostäder, arbetsplatser och skola det ska finnas men inte siffror på hur mycket grönytor 

det ska finnas talar för att grönytor redan från början prioriterats lägre och inte kommer säkras 

på samma sätt som andra funktioner i staden. 
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Angående hur planeringen går till pratar J1 mest om bostäder och mycket om hur man ska 

kunna få området attraktivt. Det ska vara ”häftigt” och ”…vill folk bo där, då kan vi ta betalt, och 

då tjänar vi mer pengar. Så funkar det.”. SBK2 menar att det för Jernhusen handlar om hur man 

kan lyfta kvaliteten i området ”så att de (Jernhusen) får en bättre avkastning” vilket både gäller 

gröna värden och kulturmiljövärden. Angående de gröna värdena menar SBK2 att Jernhusen 

mest ser det visuella. Detta styrker att J1 prioriterar visuella värden och tillräcklig kvalitet för 

grönytor för de boende snarare än befintlig vegetation och naturvärden. F1 berättar också hur 

de vill sätta karaktär genom till exempel färgstarka träd. ”Det har ju ingenting med de biologiska 

värdena att göra. Jag är ju inte biolog utan det är upplevelsemässigt då för människor.”. Det tyder 

snarare på att man vill skapa ny grönska istället för att ta vara på den befintliga och att man 

prioriterar upplevelsevärden för människor istället för biologiska värden. Detta tyder också på 

att kunskapsbrist om naturvärden påverkar inriktningen av grönyteplaneringen. 

 

När J1 får frågor om huruvida man med grönytor kan bevara olika träd i området blir det tydligt 

att det finns en gräns då J1 tycker det blir för mycket grönytor och att det då ”kostar mer än det 

smakar”. De stora träden vid marketenteriet kommer att försvinna enligt J1, och inte på grund av 

föroreningar utan J1 säger: ”Park här... Pocketparks i det hela... Man måste få in byggrätter, så 

man tjänar pengar. Och då blir det ALLDELES för värdefull mark för att spara något träd här.”. 

Ytan vi pratar om där det står tre stora oxlar skulle enligt J1 ge ”…kanske en intäkt där på 20 

miljoner, rätt in, om vi ska prata pengar, för att spara lite träd just där, och då är det väldigt enkelt 

att... Framförallt inte när det ligger en park här.”. J1 syftar på grannskapsparken och menar att 

denna park är tillräcklig. ”Men det är inte så att om vi kan bygga ett hus här och vi är nöjda med 

våra parker och grönytor, ja men då blir det ju ett hus här.”. ”Då är ju dom ekonomiska 

hänseendena... alltså får man in 20 miljoner på denna (yta) och alternativet är att inte få in några 

pengar alls, så är valet väldigt enkelt.”. Alternativet enligt J1 är att sälja marken till byggherrar 

eller att Jernhusen behåller marken själva och vårdar den som grönyta, vilket de inte skulle göra 

menar J1. Detta tyder på att kommunen inte har diskuterat köp av marken eller varit tydliga 

med vilken parkmark som ska vara allmän. 

6.1.3.2 Struktur kontra naturvärden 
SBK2 menar att ägarförhållandet samt att det är en stor aktör (Jernhusen) är väldigt unikt i 
denna FÖP. Angående varför man inte placerar parkerna där det finns biologisk mångfald menar 
SBK2 att: ”Men samtidigt så är det så att här är det ju optimerat, eftersom dom (Jernhusen) har 
tomträtt på den här marken.” samt att ”Den andra är att, alltså strukturella frågor, att vi vill gärna 
att grönytorna är lagom fördelade över området, så att folk kan använda sig av dem i rekreativt 
syfte.”. Detta tyder starkt på att strukturella frågor är prioriterade samt att Jernhusens 
äganderätt är en viktig förutsättning som styr grönyteplaneringen. Den strukturella 
prioriteringen av närhet och rekreation verkar gå före befintlig vegetation och naturvärden. 
SBK2 menar också att det är en fråga om dagvattenhantering; att parkerna är placerade på 
lågpunkter. SBK2 menar att ”…dagvatten- och skyfallshantering är också väldigt viktigt för oss. 
Men vi har justerat det i efterhand. Vi har ju flyttat lite grann, runt... och det kanske vi också 
behöver göra.. (senare).”. Att man kan placera parker på lågpunkter för att hantera dagvatten 
men inte på platser där det finns höga naturvärden tyder på att dagvattenhantering också är 
prioriterat högre än att bevara biologiska värden.  
 
Efter att målsättningarna för planeringen av området är på plats berättar SBK1 att de börjar titta 
på den faktiska strukturen och då är ”…det är liksom ingenting som går före något annat. Vi vet 
att vi behöver en eller två skolor, och dom ska finnas någonstans. Vi vet att vi behöver park, det ska 
finnas någonstans…”. SBK2 menar också att det ”nödvändigtvis” inte är några strukturer som 
planeras först utan att det mer handlar om hur man förtätar området, hur man kopplar ihop det 
med resten av staden samt hur infrastrukturen planeras.  
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Strukturella frågor enligt SBK1 handlar om var parker, skolor, bostäder och så vidare ska ligga 

och hur vägar och stråk kopplar samman dessa. Alla respondenter menar att det inte är några 

särskilda strukturer som man planerar först utan att man tänker på helheten. 

 

SBK2 menar att: ”För oss handlar det mycket om att få de övergripande strukturerna att fungera.”. 

”…och sen har (vi) tillsammans med Jernhusen respektive Fojab försökt att hitta den här 

strukturen. SBK2 berättar att mycket av SBK:s arbete bygger på Fojabs förslag som SBK2 tyckte 

var ”väldigt klokt”. Strukturen har enligt SBK2 ”…landat i ett ganska, ganska tidigt skede, innan vi 

hade mycket mer kunskap om vilka naturvärden som finns…”. ”… vid spåren (spårområdet) så 

finns där en hel del naturvärden.”. ”…där man inte alls riktigt vet hur man ska kunna lösa det. 

Skulle man bevara det hela? Det skulle nog inte fungera ekonomiskt.”. Detta tyder på att 

planeringen handlar om strukturella prioriteringar men också att ekonomiska drivkrafter styr 

planeringen av grönytorna.  

 

SBK2 berättar också att de var tidiga med att ”…lägga fast dom stora grönytorna, och sen har vi 

också märkt att ibland så krockar det vad det gäller biologisk mångfald…”. SBK2 fortsätter med 
att säga: ”…och då har vi inte riktigt... jag tror nog att det finns lite att jobba vidare med faktiskt. 

Både vad det gäller: identifiera, bevara, respektive använda sig av balanseringsprincipen. Och hur 

man gör det. Det har vi inte riktigt löst.”. Det tyder på att de inte planerat de stora grönytorna 

efter befintliga naturvärden och att de inser att de måste kompensera för dessa värden men att 

de inte vet hur. SBK2 berättar också att de inte har resurser för det och därför inte heller någon 

som kan arbeta med balanseringsprincipen. Detta tyder också på att både kunskap och 

resursbrist är ett problem. SBK2:s inställning till den befintliga vegetationen tyder på att den 

prioriterats bort då hen menar att: ”Jag har inte riktigt för mig att det finns så 

jättemånga...(träd)”, ”…att det finns en del björk där också…”, ”…då kan jag tycka att… (det) 

strukturellt har vissa fördelar att man tar bort dom och planterar fler träd någon annan stans så 

tror jag nog att man vinner på det.”. Angående om man kan bevara speciellt värdefulla träd 

menar SBK2: ”…jag är väldigt mycket inne på att man måste se helheten, för att det kan ju vara så 

att ett träd ryker i sista sekund. Och använder vi oss inte proaktivt av balanseringsprincipen. Då 

försvinner de här frågorna direkt.” 

Knappt några grönytor alls verkar ha planerats efter naturvärdena, eftersom pocket-parkerna 

inte heller är planerade efter naturvärdena då SBK1 säger att de är ”sporadiskt” utplacerade. 

Dock tyder förstoringen av grannskapsparken på viss hänsyn till naturvärdena men både SBK1 

och SBK2 uttrycker att det inte är tillräckligt. SBK1 menar att ”..det kommer ju gå skitdåligt...” för 

områdena med höga naturvärden och menar att de får ”…hoppas på dom senare stegen och 

balanseringsprincipen snarare.” (SBK1).  

 

SBK2 menar dock att ”…identifiera, bevara, respektive använda sig av balanseringsprincipen…” 

inte går att lösa på översiktsplanenivå utan att det istället måste lösas senare i 

genomförandebiten med en ”handlingsplan för naturvärden”. Det tyder på att SBK ser 

svårigheter i att bevara naturvärdena genom översiktsplaneringen till skillnad från Fojab som 

hade denna vilja från början, vilket tyder på att SBK prioriterar strukturen över befintlig 

vegetation och naturvärden. SBK2 förklarar: ”Frågan är vad parken används till. Att vi bara 

lägger bara en grön ruta där, det betyder inte heller att den om nu bevaras som ett grönvärde... Det 

kan ju lika gärna vara så att gatukontoret skövlar bort allting och gör en skatepark där. Om man 

vill vara helt krass. Eller om man säger "Ja men här kommer det att behövas en annan typ av 

grönska", ja men då försvinner de naturvärdena som finns där.”. Det verkar som att de inte kan 

förlita sig på översiktsplaneringen för att bevara befintlig vegetation då mycket kan ändras i 

senare skeden. Dessutom förefaller samverkan mellan kommunens förvaltningar vara 
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problematisk. Återigen handlar argumenten om användningsområdet för parken, som också 

nämns i frågeställning 3 som ”funktionellt sammanhang”.  

 

J1 menar att detaljnivå så som befintliga träd inte tas hänsyn till på denna planeringsnivå: ”Sen 

om där skulle komma något mellanrum mellan dom huskropparna, kan det ju inträffa att just 

kanske ett av de träden kan sparas, i det hela. De tas liksom inte hänsyn till i detta läget.”. 

Jernhusen tar alltså inte hänsyn till befintlig vegetation på fördjupad översiktsplanenivå. Frågan 

ställs också uttryckligen och J1 svarar nej på detta. Dock menar J1 att träd säkerligen kommer 

stå kvar om det visar sig vara möjligt trots ledningar och så vidare men ”…man gör inte hus 

mindre för om man skulle vilja spara ett träd. För det är för mycket pengar. Där är det bara 

lönsamheten som styr.”. J1 svarar också att om området inte hade varit förorenat hade de först 

prioriterat och fokuserat på ”fungerande bostadskvarter” före befintliga träd: ”Då hade vi ju först 

fokuserat på... om man nu ska prioritera, att kunna göra fungerande bostadskvarter.”. Detta tyder 

på att bostadskvarter och struktur kommer före naturvärden och träd i planeringen för 

Jernhusen, även om det inte hade funnits ett saneringsbehov. J1 menar också: ”Alltså man 

placerar inte parken bara för att det finns träd utan det ska vara det rätta läget.”.  

 

SBK2 ser också problem med att spara befintlig vegetation vilket delvis beror på att man inte vill 

ta risken med att parken blir oanvändbar för befolkningen på grund av ruderatmarken. Sen är 

det också kopplat till markföroreningarna, eftersom man eventuellt måste ta bort vegetationen i 

slutändan och ”…då har man inte vunnit någonting.”. SBK2 menar att gestaltningen är den 

grundläggande frågan, att det ska vara användbart som ett rekreationsområde för befolkningen.  

 
F1 beskriver hur de försökt ”jobba väldigt mycket” med små pocket-parker som ska vara på 
kvartersytorna och hur detta ska vara en karaktär området ska få, inspirerat av resten av 
Kirseberg. Ett annat argument för pocket-parker som F1 berättar är att man inte vill ha träd på 
gatorna på grund av ledningar som ska dras kräver smalare gator utan träd. Pocket-parkerna 
ska också ha kopplingar till grönstråken så som stråket i öst-västlig riktning. 
 

J1 berättar också att man vill ha lagom avstånd till parkerna och att det därför ska ”…finnas spår 

av typ ’pocket-parks’ i det hela.”. Pocket-parks är enligt J1 en ”hörna” eller ett litet torg som är 

öppet och tillgängligt och ligger längs med stråken. J1 menar att istället för att bara ha en enda 

stor park vill man hellre ha utspridda pocket-parker, som är en slags blandning av torg och 

grönyta. J1 berättar att de vill ha en större grönyta (grannskapsparken) och sedan pocket-

parker. Detta är de överens om med kommunen, och J1 menar att denna mängd park kommer 

utgöra en kvalitet i området. Detta tyder på att det verkar som att det bara kommer att bli 

grannskapsparken och pocket-parker samt aktivitetsstråket. Det är också dessa parker som syns 

på Jernhusens/Fojabs ritningar.  

 
J1 pratar mycket om stråk mellan parkerna, bland annat mellan aktivitetsstråket och 

grannskapsparken. J1 pratar mer om mötesplatser och sittplatser angående parkerna vilket 

tyder på att detta värderas högre än befintlig vegetation och naturvärdena. 

6.1.3.3 Förutsättningar 
F1 beskriver tydligt hur förutsättningarna styr planeringen av området och dess grönytor. Att 

”…liksom väga samman alla de här förutsättningarna är ju väldigt centralt.”. F1 menar att det 

första de gör i planeringsarbetet handlar om planeringsförutsättningar samt ”…fundera mycket 

på: vad ska det bli för plats?”. Angående planeringsförutsättningarna undersöker man vad det 

finns för underlag så som: kulturmiljö, naturmiljö, infrastruktur, risker, buller från tåg och om 

man behöver ytterligare underlag. Man har också en dialog med staden för att läsa av vad 
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kommunen vill. J1 berättar också hur de i dialogen har fått ta hänsyn till kommunens önskemål 

att ha en stor grannskapspark.  

 

F1 menar att eftersom det är ett så pass stort område måste man också fundera på vad det ska 

bli för plats då det kommer skapas en ny identitet i området. Det handlar om socioekonomiska 

faktorer och vem man planerar området för. F1 pratar om storskaligheten i verkstäderna och 

småskaligheten i Kirseberg och ruderatmarkskaraktärerna. Detta tyder på att Fojab vill använda 

sig av befintliga värden i planeringen. F1 berättar också att Fojab brukar räkna på hur mycket 

friyta per lägenhet det blir och om det känns rimligt, men att detta inte är något som staden eller 

Jernhusen kräver. Detta tyder också på att kraven också prioriteten på grönytor är lågt satta. 

 
F1 beskriver hur de planerat efter den befintliga vegetationen men hur markföroreningarna är 
ett problem för detta: ”Så här hade vi förskola och park för att det finns träd här och sen har vi 
bevarat den här ytan också. Sen finns det en del vegetation här också, men här finns också 
miljöföroreningar så att det är lite... liksom väga samman alla de här förutsättningarna är ju 
väldigt centralt. ”. Det tyder dock på en högre prioritet av befintlig vegetation från Fojabs sida. F1 
beskriver hur de ”hade” planerat vilket syftar på att detta har ändrats. ”I det först förslaget så 
hade vi mer befintlig vegetation. Vi hade någon parkyta här och någon parkyta här. Men det har 
blivit en omstuvning i efterhand.”. F1 förklarar att det beror på att man i samarbetet med staden 
och Jernhusen har velat få ihop ”helhet” vilket innebär att man helt enkelt prioriterat 
annorlunda. Hänsynen till befintlig vegetation har ändrats och nu vill aktörerna göra annorlunda 
än vad Fojab tänkte. Detta tyder på att kommunen och/eller Jernhusen inte vill ta så pass mycket 
hänsyn till befintliga naturvärden och vegetation som Fojab vill. Att få ihop en ”helhet” har 
troligtvis mest att göra med strukturen men kan också ha att göra med riskerna med 
markföroreningarna som man inte vill ta. 
 

J1 pratar också mycket om markföroreningarna i området och att denna förutsättning medför 

att ”…mycket av det här området som är här, måste saneras, alltså typ gräva bort grejorna.”. 

Istället vill J1 återskapa miljöer på till exempel gröna tak: ”Det behöver inte återskapas på 

marken om man inte har dom förutsättningarna.” Detta tyder på att Jernhusen är inställda på att 

all mark ska saneras och grävas bort och att man hellre planerar parker från grunden än att 

använda befintliga värden. ”…vi kommer gräva bort det mesta här för att det är förorenat.”. 

Troligtvis vill inte J1 använda den befintliga vegetationen i planeringen av parker. Att gräva bort 

markföroreningar förenklar naturligtvis också planeringen av en ny struktur utan att ta hänsyn 

till befintlig vegetation. SBK2 pekar på att om man skulle göra en park i just spårområdena 

skulle man behöva ”…skövla bort allt” om det ska bli användbart för befolkningen. Å andra sidan 

säger SBK1 avseende parkerna att ”…det är ju också vår förhoppning, att man inte ska behöva 

sanera, om vi inte måste. Men vi trycker på att, i FÖP:en, att man ska bevara befintlig vegetation.”. 

Dock har respondenterna inte tagit hänsyn till att planera grönytor efter befintlig vegetation där 

det är fritt från föroreningar vilket tyder på att man prioriterar en ny struktur. 

 
Anledningen till placeringen av grannskapsparken är enligt F1 dels att ”…SBK har haft en 
inriktning att de här kulturmiljö...(-värdena)” då man ska spara de gamla byggnaderna i det 
området, men också att ”…man har ett öppet stadsrum som ligger kvar.”. Detta tyder på att 
kulturvärdena verkar ha styrt, men också strukturella hänseenden, mer än befintlig vegetation 
för granskapsparkens placering trots att det finns många träd och höga naturvärden på platsen 
enligt Ekologigruppens NVI-rapport. F1 menar också att det är för tidigt att säga om man kan 
bevara den befintliga vegetationen där vilket också tyder på att man inte har tagit hänsyn till det 
vid placeringen av parken. SBK1 berättar också hur grannskapsparken ligger där den ligger på 
grund av kulturmiljövärdena i första hand och sen att naturvärdena kom på köpet sen när de 
fick NVI-rapporten.  
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Angående om man kan bevara vegetationen i grannskapsparken säger J1: ”Man får nog sanera 

lite där. Men ja men då kan man ju göra såhär va, man lägger tillbaka rälsen! Kanske på sina 

ställen. Delar av.”. Angående det stora pilträdet i grannskapsparken menar J1: ”…givet att det inte 

är fruktansvärt förorenat där trädet står, så kommer det med största sannolikhet stå kvar.”. 

Träden söder om järnverkstäderna kommer dock ej bevaras enligt J1 på grund av föroreningar. 

”…där är mycket björkar och sådant. Det området är jätteförorenat. Inga av dom träden kommer 

stå kvar.”.  

 

SBK1 berättar också om problematiken med att bevara ruderatmarken och att SBK försöker 

trycka på det i dialogen men att det är en svårt pedagogisk process. Detta tyder på att det finns 

en vilja att bevara befintliga naturvärden men att förutsättningarna utgör en svår problematik. 

Angående huruvida man kan bevara befintlig vegetation i grannskapsparken berättar F1 att den 

är tänkt att ha ruderatmarkskaraktär men att de med Jernhusen har diskuterat konflikten som 

kan uppkomma med att det är svårt att kommunicera vad som är unikt med de biologiska 

värdena i ruderatmarkerna. Boende kan tycka att det ser ”stökigt ut”. Aktörerna har också 

diskuterat problemen med föroreningarna i parken men F1 menar att detta är ett enorm tidigt 

skede. J1 pratar också om att skräppark är ett annat ord för ruderatmark men menar sedan att 

aktörerna har diskuterat ruderatmarker och att de kommit på idén att ha ett tema på parkerna: 

”Då har ju tankarna varit att det kan vara rätt fräckt, rent marknadsföringsmässigt på området, 

om man har ett tema på grönytorna.”. Jernhusen har tagit inspiration från ruderatparken ”High-

line” i New York. Detta tyder mycket på att Jernhusen mest vill ha ”häftiga” grejer, som då blir 

marknadsmässigt fördelaktiga också. Troligtvis handlar temat om ruderatmarken inte om att 

bevara befintlig vegetation. J1 nämner att det ska vara ”häftigt” och att man för aktivitetsstråket 

är inspirerad av Superkilen i Köpenhamn ”Alltså där det är asfalt med vita linjer…det är ju billigt”. 

J1 menar att detta är en lågkostnadsprodukt och att man kan kombinera flera aktiviteter så som 

basket och skateboarding. Detta tyder på att aktivitetsparken inte kommer innehålla särskilt 

mycket grönyta. 

6.1.3.4 Underlagsmaterial 
SBK1 berättar att följande underlagsmaterial har använts för grönyteplaneringen: 
Ekologigruppens naturvärdesinventering, grönplanen, naturvårdsplanen, översiktsplanen, 
topografiska förutsättningar samt plan för samhällsservicens markbehov i Malmö. Underlag som 
Fojab, enligt F1, har använt i planeringen är Ekologigruppens rapport, en kulturmiljörapport och 
”…mycket kring risk och buller från järnvägen.”. Detta tyder på att SBK har använt mer 
underlagsmaterial för grönytor än vad Fojab gjort för Jernhusen. Underlag är viktigt för F1 och 
det gör att ”man vet vad man håller på med”. SBK har också haft en dialog med medborgare, 
föreningar och näringsidkare i området men SBK1 tror dock inte det har påverkat planeringen 
av grönytor eftersom de redan var medvetna om att det är viktigt med parker.  
 
Underlagen är enligt SBK1 också viktiga för att underbygga argument i dialogen med Jernhusen. 
SBK1 förklarar vidare att: ”…vi har också Jernhusens önskemål, vi har Synpunkter från 
medborgare och sen när vi jobbar i FÖP så jobbar vi förvaltningsövergripande.”. Förutsättningar 
som Jernhusen och kommunen måste ta hänsyn till är hur den andre aktören vill planera. J1 
berättar som sagt att de får ”lyda” kommunen ibland så som parkplaneringen och var en stor väg 
ska ligga. SBK1 berättar att Jernhusens förslag om hur de vill planera ”…är också en förutsättning 
som vi får ta hänsyn till liksom.”. Både SBK1 och J1 förklarar att det handlar om att bibehålla en 
”god relation”.  
 

F1 berättar att man lägger allt underlagsmaterial ovanpå varandra och ”…försöker skapa sig en 
bild av vad som ska vara avgörande. Det är ett stort pussel med ’var ligger skola bäst?’.”. Likt de 
andra respondenterna nämner F1 också placeringen av skolor som något viktigt vilket tyder på 
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att de har diskuterat denna fråga mycket. ”Det andra är att hitta bästa strukturen för att hitta 
mobilitet och att folk ska välja rätt trafikslag, och naturvärden och kulturmiljövärden och 
upplevelsevärden. Allt det där ska ju lagras på varandra.”. Detta tyder återigen på att strukturen 
prioriteras högt och att strukturella frågor är kopplat till förtätning på grund av mobilitet.  
 
Grönplanen handlar om närhet till olika parkstorlekar men SBK1 menar att det är problematiskt 
eftersom planeringsområdet är ett bristområde för parkstorleken ”stadsdelspark”. Bristområdet 
gäller Ellstorp-delen: ”De når inte en stadsdelspark på minst 5 ha inom 1000 meter.”. Det är bara 
SBK1 som tar upp denna problematik vilket kan innebära att grönplanen inte har varit särskilt 
starkt som argument i dialogen mellan aktörer. Det verkar snarare som att aktörerna har förlitat 
sig på att kunna använda Beijers park som ligger utanför området. Att de inte åtgärdar denna 
brist på park tyder på att andra intressen är prioriterade högre. Grönmodellen handlar om 
närhet till parker och är därför kopplad till strukturella frågor. 
 

Ekologigruppens naturvärdesinventering kom först efter FÖP:en 2015 och har påverkat det 

fortsatta arbetet av grönytornas struktur ”lite grann” enligt SBK1. Grannskapsparken utökades 

då från 1 ha till 2 ha (SBK1). Placeringen av grannskapsparken var redan dock bestämd innan 

naturvärdesinventeringen kom in, enligt SBK2, vilket tyder på att de har planerat efter 

strukturella förutsättningar snarare än befintlig vegetation och naturvärden. SBK1 menar att det 

handlar om att hela tiden hitta mervärden. Till exempel flyttade de en stor huvudgata som 

tidigare låg bredvid grannskapsparken för att kunna få mer park men också för att få till 

infrastrukturen. Underlagsmaterialet för naturvärden är alltså viktigt för planeringen av 

grönytor. 

 

F1 berättar att eftersom ekologigruppens rapport inte var färdig när de började planera området 

så fick Fojab själva undersöka vad det fanns för befintlig vegetation i området. Det tyder på att 

sådant underlag är viktigt för Fojab. Att NVI-rapporten inte var klar när de började planera 

området innebär att de har fått ”…skapa sig en bild av vad som ska vara avgörande.” och ”…hitta 

bästa strukturen…” utan detta underlag. F1 berättar att NVI-rapporten gjorde att man ändrade 

synen på planeringen för Simrishamnsbanans grönstråk i fråga om att utveckla naturvärdena 

mer där. Till exempel beskriver F1 hur man kan flytta vissa arter till denna zon. 

 

Ekologigruppens naturvärdesinventering verkar inte särskilt användbar enligt J1: ”Men nu är det 

såhär att dom skriver rätt mycket (i rapporten), nästan är det ju i princip att man inte skulle 

kunna göra någonting om vad dom skriver ju.”. ”Så från ekologigruppen så fick man egentligen 

bara reda på, ja så här ser det ut.” (J1). Troligtvis hade J1 likt SBK2 velat ha förslag på mer 

konkreta åtgärder för naturvärdena. J1 verkar inte heller tycka att rapporten är trovärdig vilket 

skulle kunna innebära att Jernhusen bortser från rapporten som underlag: ”…och dom 

(ekologigruppen) har ju kommit dit lite, och hittat spontant att här är rätt växtbetingelser och det 

är svårt att återskapa det på en månad.”. J1 menar också att man eventuellt vill skapa åtgärder på 

andra platser istället. Det tyder också på att naturvärdena är ganska lågt prioriterade. 

 

F1 berättar att de har haft olika diskussionsgrupper, med SBK och Jernhusen, där olika personer 

varit med beroende på vilken fråga det handlat om. När det gäller naturvärdena har man mest 

pratat om hur man kan förvalta dessa men ”grönstruktur har vi inte pratat om så mycket i den 

gruppen”. Att de mest diskuterat förvaltning och åtgärder innebär troligtvis att de har kommit 

till ett läge i planeringen där de inser att man måste kompensera för förlusten av befintliga 

naturvärden i stället för att planera parker för detta. 

 

Kommunens naturvårdsplan har endast pekat ut spårområdet vid Simrishamnsbanan och SBK1 

berättar att de har försökt ta hänsyn till detta genom att planera för ett grönt och rekreativt 
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stråk där i väntan på att det ska trafikeras. Detta är ett tydligt exempel på hur underlagsmaterial 

väger tungt i planeringen. 

 

De planerar också parker efter topografiska förutsättningar ”För att liksom dra nytta av parken 

som också en dagvattenhantering.”, menar SBK1. Dock verkar det som de i detta fall mest har 

använt argumentet med dagvattenhantering för att sprida ut grönytorna över området men att 

strukturella prioriteringar ligger bakom. ”…sen har vi så lite halvsporadiskt pekat ut lite små 

pocket-parks”. ”…i slutändan tänker vi att det ska finnas en del småparker här och var…inte bara 

för parkernas skull utan också för dagvattenhanteringen.”. 

 

Man använder också ”plan för samhällsservicens markbehov i Malmö” enligt SBK1 för att hitta 

multifunktionella lösningar så som att samutnyttja park och förskola. SBK1 menar dock att de 

inte riktigt har lyckats med detta i planeringen eftersom flera förvaltningar måste samarbeta och 

det är ofta komplicerat eftersom ”Allting är svårt som inte är standard…” då skolorna ofta vill ha 

sina friytor inhägnande. SBK1 menar också att samutnyttjandelösningar blir svåra om det finns 

en väg emellan park och skola som det gör i många fall i planen vilket gör att man inte har 

grundförutsättningarna för att skapa dessa lösningar.  
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6.2 Resultat och analys frågeställning 2 
2. Pekar aktörernas värdering (1-5) av planeringsriktlinjerna, när det gäller placeringen av 

grönytorna, på att bevara befintliga grönytor, naturvärden och biologisk mångfald eller snarare 

på andra intressen? 

 

6.2.1 Sammanfattning – Kvantitativt resultat 
Strukturella värden prioriteras generellt högst medan befintliga naturvärden prioriteras lägst. 

Detta stämmer överens med kvalitativa data (resultat frågeställning 1). Det är tydligt när det 

gäller generellt FÖP att befintliga naturvärden värderas lägst också av respondenterna 

tillsammans, med variationen inräknad. Avseende grannskapsparken har dock SBK1 och F1 

värderat befintliga naturvärden högre än strukturella värden i genomsnitt. Detta handlar 
troligtvis inte om placeringen av parken och prioriteringen av befintlig vegetation och 

naturvärden eftersom det kvalitativa resultatet pekar på att strukturella värden är prioriterat 

och styr placeringen av parken (resultat frågeställning 1). Det handlar snarare om att dessa 

respondenter är medvetna om att det finns höga naturvärden där samt att de vill ta hänsyn till 

dessa i den fortsatta planeringsprocessen.  

 

J1 värderar befintliga naturvärden lägre än de andra respondenterna för både grannskapsparken 

och generellt FÖP. Det stämmer också överens med kvalitativa data (resultat frågeställning 1). 

 

Det finns också en stor variation mellan respondenternas svar för de flesta faktorerna. Dock 

verkar de vara mer överens om sammanbindning av stråk för generellt FÖP samt mer överens 

om faktorerna kulturhistoriska värden när det gäller grannskapsparken. Respondenterna är 

också överens om att faktorn bullerdämpning genom befintlig vegetation inte har bidragit till 

placeringen av parker. 
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6.2.2 Analys – Kvantitativt resultat 

6.2.2.1 Tabeller 

6.2.2.1.1 Generellt FÖP 
Sammanbindning av stråk och viktig mötesplats värderades med 5 av alla respondenter (tabell 

1). Bullerdämpning värderades med 1 av alla respondenter. Luftrening värderades också med 1 

av alla respondenter utom SBK2, som i kvalitativa data uttryckte faktorn som ”viktig” i allmänhet 

snarare än viktig för placeringen av parker. 

 

Tabell 1. Respondenternas värdering (1-5) av faktorerna för ”generellt FÖP”, indelat i strukturella och befintliga värden. 
Faktorer för befintliga naturvärden är uttagna separat. Medelvärde och standardavvikelse (P) för varje respondents 
grupp samt mellan respondenterna visas som komplement till figurerna nedan (4 och 6). 

 
 

 
  

GENERELLT FÖP SBK1 SBK2 J1 F1 Medelvärde STD P

FAKTORER

STRUKTURELLA Samutnyttjande / multifunktionella ytor 5 5 2 3 3,75 1,30

VÄRDEN Nyttjas av förskola 4 5 3 3 3,75 0,83

Sammanbindning av stråk 5 5 5 5 5,00 0,00

Närhet (300m) 5 5 4 3 4,25 0,83

Integrering med bebyggelse 5 4 3 5 4,25 0,83

Viktig mötesplats 5 5 5 5 5,00 0,00

Medelvärde 4,83 4,83 3,67 4,00

STD P 0,37 0,37 1,11 1,00

BEFINTLIGA Variation i grönska (inom park) 4 2 4 1 2,75 1,30

VÄRDEN Kulturhistoriska värden 5 4 3 4 4,00 0,71

Rekreation 5 4 5 3 4,25 0,83

Dagvatten- och skyfallshantering 3 4 3 1 2,75 1,09

Stadsodling 4 4 4 3 3,75 0,43

Biologisk mångfald 3 3 2 2 2,50 0,50

Bevara befintlig vegetation 3 2 1 2 2,00 0,71

Ekologiskt känslig miljö/bevara höga naturvärden 2 3 1 3 2,25 0,83

Bullerdämpning 1 1 1 1 1,00 0,00

Luftrening 1 5 1 1 2,00 1,73

Medelvärde 3,10 3,20 2,50 2,10

STD P 1,37 1,17 1,43 1,04

BEFINTLIGA Biologisk mångfald 3 3 2 2 2,50 0,50

NATURVÄRDEN Bevara befintlig vegetation 3 2 1 2 2,00 0,71

Ekologiskt känslig miljö/bevara höga naturvärden 2 3 1 3 2,25 0,83

Medelvärde 2,67 2,67 1,33 2,33

STD P 0,47 0,47 0,47 0,47
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6.2.2.1.2 Grannskapsparken 

Kulturhistoriska värden var den enda faktorn som fick värdet 5 av alla respondenter (tabell 2) 

vilket stämmer överens med kvalitativa data för grannskapsparken (resultat frågeställning 1). 

Strukturella faktorer så som sammanbindning av stråk, närhet (300m) samt integrering med 

bebyggelse fick också höga värden (5 eller 4) av alla respondenterna vilket stämmer överens 

med kvalitativa data huruvida parkens läge har uttryckts som viktigt. Rekreation gavs också 

värdet 5 eller 4 av respondenterna, vilket dock inte behöver vara kopplat till befintliga värden 

beroende på hur respondenterna tolkat frågan eftersom rekreationsvärden kan skapas av ny 

grönska. Bullerdämpning fick också värdet 1 av alla respondenter. 

 

Tabell 2. Respondenternas värdering (1-5) av faktorerna för ”grannskapsparken”, indelat i strukturella och befintliga 
värden. Faktorer för befintliga naturvärden är uttagna separat. Medelvärde och standardavvikelse (P) för varje 
respondents grupp samt mellan respondenterna visas som komplement till figurerna nedan (5 och 7). 

  

GRANNSKAPSPARKEN SBK1 SBK2 J1 F1 Medelvärde STD P

FAKTORER Park 8 Park 8 Park 8 Park 8 Park 8 Park 8

STRUKTURELLA Samutnyttjande / multifunktionella ytor 4 4 4 2 3,50 0,87

VÄRDEN Nyttjas av förskola 1 4 4 3 3,00 1,22

Sammanbindning av stråk 5 4 5 5 4,75 0,43

Närhet (300m) 5 5 4 4 4,50 0,50

Integrering med bebyggelse 5 5 4 5 4,75 0,43

Viktig mötesplats 5 5 5 4 4,75 0,43

medel 4,17 4,50 4,33 3,83

STD P 1,46 0,50 0,47 1,07

BEFINTLIGA Variation i grönska (inom park) 4 2 4 1 2,75 1,30

VÄRDEN Kulturhistoriska värden 5 5 5 5 5,00 0,00

Rekreation 5 5 4 4 4,50 0,50

Dagvatten- och skyfallshantering 3 5 4 2 3,50 1,12

Stadsodling 1 1 4 1 1,75 1,30

Biologisk mångfald 5 3 2 4 3,50 1,12

Bevara befintlig vegetation 5 3 1 4 3,25 1,48

Ekologiskt känslig miljö/bevara höga naturvärden 5 3 1 4 3,25 1,48

Bullerdämpning 1 1 1 1 1,00 0,00

Luftrening 1 4 1 1 1,75 1,30

medel 3,50 3,20 2,70 2,70

STD P 1,75 1,47 1,55 1,55

BEFINTLIGA Biologisk mångfald 5 3 2 4 3,50 1,12

NATURVÄRDEN Bevara befintlig vegetation 5 3 1 4 3,25 1,48

Ekologiskt känslig miljö/bevara höga naturvärden 5 3 1 4 3,25 1,48

Medel 5,00 3,00 1,33 4,00

STD P 0,00 0,00 0,47 0,00
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6.2.2.2 Individuell värdering av strukturella värden, befintliga värden och befintliga 

naturvärden 

6.2.2.2.1 Generellt FÖP 

Alla respondenter har värderat strukturella värden högre än både befintliga värden och befintliga 

naturvärden (figur 4). SBK1 och SBK2 har värderat strukturella värden högst och J1 har värderat 

befintliga naturvärden lägst.  

 

J1:s medelvärden är lägre för samtliga tre grupper jämfört med SBK1 och SBK2. Detta kan bero 

på att J1 värderar andra faktorer som har mer med attraktivitet att göra så som trygghet vilket 

beskrivs i resultat för frågeställning 1. SBK värderar troligtvis planeringsriktlinjerna högre 

eftersom det är de som har drivit utvecklingen av FÖP:en. F1:s värderingar totalt sett tenderar 

också att vara lägre än SBK1 och SBK2.  

 

 

Figur 4. Stapeldiagram med medelvärde för respondenternas individuella värdering av strukturella värden, befintliga 
värden och befintliga naturvärden för ”generellt FÖP”. Klamrarna visar standardavvikelsen (P).  
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6.2.2.2.2 Grannskapsparken 

För SBK2 och J1 är medelvärdet för strukturella värden högre än befintliga värden (figur 5). SBK1 

och F1 har dock i genomsnitt värderat befintliga naturvärden högst. I det kvalitativa resultatet 

(frågeställning 1) är det dock tydligt att grannskapsparken inte har placerats där på grund av 

naturvärdena, utan på grund av strukturella orsaker samt kulturhistoriska värden. SBK1 och F1 

uttrycker i intervjuerna att befintliga naturvärden i grannskapsparken är ”viktiga” snarare än att 

de har bidragit till placeringen av grannskapsparken. SBK1 och F1 har troligtvis tolkat frågan om 

befintlig vegetation fel eller tänker på att de tycker åtgärder för naturvärdena i senare skeden är 

viktigt. Det kan också tyda på att de har olika åsikter om hur man ska ta vara på de befintliga 

naturvärdena i senare skeden. 

 

J1 har värderat befintliga naturvärden betydligt lägre än de andra respondenterna. Strukturella 

värden är också värderat betydligt högre av J1. Detta stämmer överens med kvalitativa data 

(resultat frågeställning 1). 

 

Befintliga naturvärden tenderar att värderas högre i grannskapsparken än för generellt FÖP av 

alla respondenter förutom J1. Skillnaden mellan strukturella värden och befintliga naturvärden 

minskade i grannskapsparken jämfört med generellt FÖP för alla utom för J1 där skillnaden 

ökade. 

 

 

Figur 5. Stapeldiagram med medelvärde för respondenternas individuella värdering av strukturella värden, befintliga 
värden och befintliga naturvärden för ”grannskapsparken”. Klamrarna visar standardavvikelsen (P). 
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6.2.2.3 Medelvärden mellan respondenternas värdering av faktorerna 

6.2.2.3.1 Generellt FÖP 

Respondenternas gemensamma medelvärden för strukturella värden är högre än 

respondenternas medelvärden för befintliga naturvärden (figur 6). Befintliga värden verkar 

också gemensamt ha värderats lägre av respondenterna än vad strukturella värden har.   

 
 

 

Figur 6. Stapeldiagram med medelvärde mellan respondenternas värdering av faktorer för ”generellt FÖP”. Strukturella 
värden, befintliga värden och befintliga naturvärden har färgerna blått, orange respektive grönt. Klamrarna visar 
standardavvikelsen (P). 
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6.2.2.3.2 Grannskapsparken 

Befintliga naturvärden har lägre medelvärden än strukturella värden överlag men har en hög 

spridning (standardavvikelse) eftersom respondenterna värderat olika för dessa faktorer (figur 

7). Kulturhistoriska värden, rekreation samt de flesta strukturella värdena har de högsta 

medelvärdena av faktorerna. Detta stämmer också överens med hur respondenterna uttryckt sig 

i intervjuerna (resultat frågeställning 1). 

 

Befintliga naturvärden är värderat högre för grannskapsparken än för generellt FÖP. 

Respondenternas gemensamma medelvärde för befintliga naturvärden har en större spridning 

för grannskapsparken (figur 7) än för generellt FÖP (figur 6). 

 

 

Figur 7. Stapeldiagram med medelvärde mellan respondenternas värdering av faktorer för ”Grannskapsparken”. 
Strukturella värden, befintliga värden och befintliga naturvärden har färgerna blått, orange respektive grönt. Klamrarna 
visar standardavvikelsen (P). 
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6.3 Resultat och analys frågeställning 3 
3. Vilka prioriteringar och orsaker ligger bakom exploateringen av de områden i FÖP:en som är 

planerade för bebyggelse men samtidigt utpekade att innehålla höga eller påtagliga naturvärden i 

rapporten ”Naturvärdesinventering av Kirseberg banområde och Ellstorp”? 

 

6.3.1 Sammanfattning – Argument för exploatering 
Alla respondenterna menar att både det stationsnära läget och strukturella frågor är de 

argument som till största del står för exploatering av dessa områden. J1 förklarar dock 

exploateringen av dessa områden i första hand med två annorlunda argument, dels med att 

naturvärdena kommer att försvinna på grund av marksaneringsbehovet, dels med att man inte 

skulle kunna låta marken ligga obrukad på grund av den ekonomiska vinsten de kan göra. 
Respondenterna trycker också på att parkerna måste ha ett funktionellt sammanhang vilket 

handlar om att de ska vara användbara för befolkningen. Ruderatmarken ses som problematisk 

då respondenterna tror att de boende ser denna som ”skräppark”. Naturåtgärder i senare 

skeden är också ett argument för planerad bebyggelse. Respondenterna menar att sådana 

åtgärder ej går att göra på översiktsplanenivå. 

 

6.3.2 Analys – Argument för exploatering 

6.3.2.1 Stationsnära läge 
Enligt SBK1 har exploatering kring stationsnära läge högre prioritet än allt annat, också grönytor 

och biologisk mångfald. SBK2 betonar också det stationsnära läget och menar att 

exploateringsgraden är högre ju närmare stationen man bygger. För SBK2 verkar dock 

strukturella värden komma före betydelsen av det stationsnära argumentet. F1 förklarar att 

staden vill använda marken effektivt på grund av det stationsnära läget men menar att det är 

flera strukturella faktorer som samverkar (se nedan). F1 ifrågasätter också idén att planera både 

tätt och grönt. J1 nämner inte det stationsnära läget på fråga 10 och nästan inte alls i resten av 

intervjun. Det är troligtvis en självklar utgångspunkt för J1. J1 berättar bara att stationen som 

öppnar gör att det blir en ”extra knorr” på det hela.  

6.3.2.2 Struktur 
SBK2 förklarar mycket av planeringen genom betydelsen av strukturella värden och menar att 

de annars hade tagit mer hänsyn till ekologiska värden. SBK1 menar också att det är en 

strukturfråga att man exploaterar dessa områden med naturvärden. Grönytor ska också vara 

integrerade med bebyggelse och inte vara i utkanten av ett område eller vara bullerstörda. J1 

menar att både Jernhusen och kommunen vill att det ska bli en ”stadsmässighet” i området med 

fasadliv mot gatan och då vill man inte att det ”…plötsligt är en lucka in där”. 
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Angående varför man inte har kunnat placera parker där det finns befintlig vegetation svarar F1 

att: ”hela området bearbetas utifrån en mängd planeringsaspekter som samverkar, ex: 

• Optimering för att de boende skall välja cykel och kollektivtrafik för rörelser i och genom 
området 

• Bästa läget för skola och förskola utifrån trygghet, genhet samt för etappvis utbyggnad 
av området 

• Typ av bebyggelse som omgärdar parker och torg (inte skapa otrygga områden vid mörk 
årstid) 

• Utnyttjande av marken invid stationsläget 
• Buller och risk från järnvägen” 

 
Dessa prioriterade strukturfrågor tyder på att aktörerna i dialogen har utvecklat 
planeringsaspekter de vill jobba efter, eventuellt utöver planeringsriktlinjerna, och i dessa har 

man uteslutit möjligheten att ta hänsyn till både befintliga naturvärden och att det ska vara fler 

grönytor. F1:s förklaring av dessa argument från dialogen kan eventuellt vara mer objektiva 

eftersom Fojab är en aktör som ser dialogen med en utomståendes perspektiv och är inte heller 

riktigt lika beroende av specifika intressen i planeringen. F1 berättar också att de i dialogen hela 

tiden pratar om mängden bostäder: ”…vi har pratat om den här mängden bostäder hela tiden…”. 

Detta tyder på att argumenten i dialogen till stor del är styrd av en vilja att ha en hög 

exploateringsgrad. 

6.3.2.3 Funktionellt sammanhang 
Det är viktigt för SBK1 att grönytorna har ett ”funktionellt sammanhang” vilket till exempel en 

park vid spåret inte hade haft på grund av buller och att den ligger i utkanten av området. SBK1 

menar också att förhoppningen är att man ska kunna bevara ruderatmarksvegetation i den 

norra delen vid Södra Bulltoftavägen (”påtagliga naturvärden” vid parkeringsplats, område 3). 

SBK1 förklarar dock att en sådan yta i så fall behöver ett funktionellt sammanhang för att 

fungera som grönyta. SBK2 menar också att man inte vill lägga grönytor längs infrastruktur på 

grund av detta argument. 

 

Ruderatmarksvärdena i den befintliga vegetationen verkar heller inte vara ett funktionellt värde 

för parkkvalitet, vilket är en problematik alla respondenter pratar om. SBK2 menar att parkerna 

måste vara användbara för befolkningen och att man i så fall måste ”…skövla bort allt”, också på 

grund av markföroreningarna. SBK2 menar också att ruderatmark inte uppfyller något 

rekreationssyfte för befolkningen. J1 menar också att ett annat ord för ruderatmark är 
”skräppark” och F1 berättar att de i dialogen diskuterat problematiken att folk kan ”…tycka att 

det ser stökigt ut”. Detta tyder på att de menar att ruderatmarksvegetation som utgör den största 

delen av naturvärdena är oanvändbar som grönyta för ett så kallat funktionellt sammanhang.  

6.3.2.4 Åtgärder för naturvärden i senare skeden 
Alla respondenter utrycker förhoppningar om att kunna spara vegetation i senare 

planeringsskeden. SBK1 menar också att det inte är en perfekt lösning: 

”Vi har jobbat efter de förutsättningar som finns och det/de är nog inte perfekt i förhållande till att 

bevara befintliga naturvärden, men förhoppningsvis lyckas vi bevara något i alla fall.”. SBK1 

berättar också att hen tycker att ”det inte kommer gå så bra” för naturvärdena i område 1 (i 

naturvärdesinventeringen). Detta tyder på att befintliga naturvärden har nedprioriterats jämfört 

med bebyggelse och att man lämnar åtgärder till senare planeringsprocess. Det säger också att 

förutsättningarna styr till stor del.  
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SBK2 nämner att de ”framöver” ska undersöka följande: ”Hur påverkas de här värdena? Vilka 

värden är det exakt? Hur kan man antingen bevara eller ersätta dessa?”. Detta tyder på 

otillräckligt underlagsmaterial för besluten att exploatera samt att man också skjuter fram 

åtgärder till senare skeden. SBK2 nämner flera gånger också att man förlitar sig mycket på 

balanseringsprincipen för att bevara naturvärden i senare skeden. Dock finns det inga färdiga 

verktyg för principen eller någon som har tid att arbeta med det enligt SKB2. Om man i ett 

senare skede inser att det finns höga naturvärden kan man justera detta i detaljplanerna också, 

eftersom FÖP:en inte direkt säger emot detta, menar SBK2. Detta tyder på att de prioriterat 

strukturen för att eventuellt justera för åtgärder i senare skeden i fall de verkligen behövs. 

Frågan om ekologiska värden i befintlig vegetation verkar ha prioriterats bort i ett tidigt skede i 

dessa områden. SBK2 menar ytterligare att det egentligen inte går att lösa på översiktsplanenivå 

(FÖP) utan att ”…det måste göras i nästa steg, alltså dvs genomförandebiten.” och att det där 

behövs en handlingsplan för balanseringsprincipen för att bevara eller utveckla naturvärden. 

Balanseringsprincipen innebär att man i första hand ska undvika exploatering av ekologiskt 

känsliga miljöer vilket inte har gjorts i dessa områden per definition enligt intervjufrågan. 

Eftersom FÖP:en, enligt F1, till största del också sätter grunden för vad som ska exploateras och 

för vad som ska bli grönytor borde alltså åtgärder kunna göras redan här om man hade velat 

bevara naturvärdena på plats. F1 menar också att FÖP:ens strukturer till största delen sätter 

grunden för detta. Däremot kanske SBK2 menar att de redan gjort så mycket de kan på den 

fronten och att det nu gäller att göra åtgärder på kvartersnivå, men troligtvis blir det svårare att 

ändra på strukturer i senare steg som man har planerat i FÖP:en. 

 

F1 förklarar angående naturvärdena i dessa områden, att om man kommer in i ett ”… 

planeringsläge där man värderar specifikt de biologiska värdena väldigt högt relativt alla andra 

saker…”, skulle naturvärdena kunna bevaras. Detta tyder också på att de nu prioriteras lägre än 

andra intressen. F1 menar vidare att ”Vid fortsatt planering kan ytor fortfarande komma att 

”flyttas runt” om det kommer fram ny kunskap som skall beaktas. Jag tycker inte att detta området 

är högt exploaterat med tanke på läget i staden.”. 

 

J1 pratar också en del om åtgärder i senare skeden. Angående områden där man har planerat 

grönytor finns på vissa ställen redan befintliga träd, men om dessa kan stå kvar eller inte får 

man se när man gör detaljplaner, förklarar J1. 

 

J1 betonar tydligt att naturvärdena kommer att försvinna på grund av marksaneringsbehovet. 

Troligast handlar detta om en konflikt mellan grönska och förtätning då J1 flera gånger berättar 

om svårigheterna med att bevara befintliga naturvärden. Det är tydligt att det går emot 

Jernhusens främsta intresse, att maximera vinsten: ”Det blir alltid en ekonomisk avvägning i 
detta, som vi som privat fastighetsbolag gör…Vi vill ju öka aktiviteten här för området, när vi gör 

strukturen för detta, och maximera vinsten. Punkt.”. J1 förklarar att det finns en gräns då det 

”…kostar det mer än det smakar” och förklarar med ett exempel där tre stora träd finns att denna 

yta ger en vinst på runt 20 miljoner och att det inte är något man står över. J1:s inställning till 

Ekologigruppens naturvärdesinventering talar också för denna intressekonflikt: ”För nu är det ju 

mycket det här med rödlistade saker och dom här bitarna. Och det finns ju risk för att man liksom 

’Oj oj oj’ du vet. Men nu är det såhär att dom skriver rätt mycket (i rapporten), nästan är det ju i 

princip att man inte skulle kunna göra nånting om vad dom skriver ju.”. 
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6.4 Resultat och analys frågeställning 4 
4. Skiljer sig kommunens och markägarens värderingar (1-5) åt vad gäller planeringsriktlinjerna, 

för placeringen av parker samt hur de vill planera och prioritera? Tyder det på intressekonflikter? 

 

6.4.1 Sammanfattning – Intressekonflikter 
Jernhusen och SBK verkar till stor del vara överens, vilket de också påstår, men detta gäller 

framförallt de strukturella frågorna samt att de har blivit överens genom kompromisser. 

Avseende grönytorna tycker SBK1 och SBK2 flera gånger på att parkerna är för små och för få 

medan J1 tycker att dessa är tillräckliga samt att Jernhusen har verkar ha varit svåra att övertyga 

gällande fler grönytor i dialogen. SBK är också betydligt mer angelägna om att ta hänsyn till de 

befintliga naturvärdena. 
 

Trots att stadsbyggnadskontoret vill ha fler grönytor än vad Jernhusen vill, verkar den goda 

relationen och dialogen leda till kompromisser från båda sidor. Detta har troligen lett till att det 

blivit mer grönytor än vad Jernhusen tänkt från början samt färre än vad stadsbyggnadskontoret 

tänkt.  

 

Resultatet på frågeställning 1 och 2 visar också hur båda aktörerna prioriterar strukturella 

frågor högt men hur Jernhusen värderar befintliga naturvärden lägst av aktörerna.  

 

6.4.2 Analys – Intressekonflikter 

6.4.2.1 Den goda relationen – äganderätt och planmonopolet 
SBK2 berättar att planmonopolet är ”…jätteviktigt för kommunerna.”. ”Vi kan ju planera för 

området. Men om markägaren inte vill bygga. Så händer ingenting. Och det är då den goda 

relationen kommer igång. Markägaren är ju intresserad av att bygga här och det är staden också 

och då handlar det om hur man göra det...Det är alltid lite ge och ta.”. ”…då har vi varit väldigt 

tydliga…”.”…’Ja men om ni bygger så och så många bostäder så blir det ett större behov för service, 

alltså skola, förskola…”. ”Så då kommer ni inte kunna bygga bostäder just på de här platserna’ och 

det vill säga att Malmö stad har behov att köpa den här marken också.”. SBK2 menar att skolor 

och andra övergripande strukturer måste vara fastlagda i dialogen i detta skede. Hen säger att 

det har varit en mycket bra dialog och att markägaren har varit med hela tiden. 

 

SBK1 förklarar att Jernhusen initierade planeringsprocessen med ett parallellt arkitektuppdrag 

där Fojabs förslag vann. Jernhusen ”…sa liksom: ’såhär vill vi göra det’...Det är dom som äger 

marken och vi är ju liksom måna om att ha en god relation med dom, och dom är måna om att ha 

en god relation med oss. Så vi har haft en ganska bra dialog liksom, men dom som markägare, det 

är dom som bestämmer över marken så vi vill inte vara för radikala liksom. Då kan det slå bakut.”. 

Detta tyder på att Jernhusens initiativ och ägandeskap har gett ett övertag i planeringen. F1 

menar att Jernhusen ”…är ju fastighetsägare så de kan väl liksom vara hårda om de tycker. Men 

det är nog en dialog med staden. Så har jag uppfattat det som på…(J1). Att de diskuterar.”.  

J1 berättar att det är ”jätteviktigt” att vara på god fot med kommunen speciellt när man har så 

mycket mark som Jernhusen har. Om man bara äger en fastighet, ”…ja då kan du ju bråka ihjäl 

dig med kommunen. För ’detta är den ända striden jag ska ha’.”. Men med företag som Jernhusen, 

Skanska eller NCC som jobbar ”hela livet” i kommuner så är det jätteviktigt. Detta tyder på att 

den ”goda relationen” är väldigt viktig för Jernhusen och att dialogen därmed blir ett viktigt 
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verktyg i planeringen för alla aktörer. Jernhusen har inte så kortsiktigt vinstintresse som andra 

företag vilket underlättar för SBK, menar SBK1. ”…de har ju också ett intresse av att sälja den här 

marken under lång tid. De kommer sälja den bit för bit och successivt höja värdet på den. Och det 

kräver att allting blir bra…”. 

 

SBK1 menar dock att det skulle varit mer grönska om kommunen hade ägt marken. ”…det är stor 

skillnad när vi är markägare.”. ”Det är jättelite grönt här i förhållande till antalet invånare. Alltså 

vi ser i Nyhamnen som är ett supercentralt läge där man verkligen satsar på att det ska vara tätt, 

tätt. Där kanske vi har 6-7-8 någonting kvadratmeter grönyta per invånare. Här kanske vi är nere 

på 4. Alltså det är väldigt lite grönt.”. SBK2 är mer osäker och säger ”…jag vet inte faktiskt om vi 

skulle ha så mycket mer grönt egentligen, för vi vill ju förtäta.”. Detta tyder på att det finns en 

intressekonflikt om andelen grönytor mellan markägaren och SBK men att den politiska viljan 

att förtäta också är stark. F1 tror dock inte det hade sett annorlunda ut om det hade varit 

kommunens mark och menar att ”Kommunen har tagit lead.”.  

6.4.2.2 Olika viljor och prioriteringar samt kompromisser 
SBK2 förklarar hur stadsbyggnadskontoret måste se på helheten medan markägaren ser på sin 
verksamhet och att SBK ibland får ”…sätta ner foten och säga: ’Nej, staden kommer inte gå med på 
det här’ ”.”…såklart, att man har ju olika (åsikter)... förhoppningsvis på många håll, samma synsätt 
på saker och ting men det skulle vara konstigt om vi inte skulle ha olika synsätt på vissa saker. Och 
det hänger ihop med uppdraget.”. Detta visar på att aktörerna har olika uppdrag och därmed 
olika intressen.  
 
J1: ”Vi är ju inte motståndare till grönytor. För du ser ju här liksom hur det liksom, här finns grönt! 

Men då har ju kommunen inspel… Och de får man ju lyda eller arbeta in.”. 

 
Jernhusen hade i sitt första förslag ingen stor park, istället vill J1 mest ha små pocket-parker 
spridda över området. Det är också tydligt att J1 tycker att det är tillräckligt med grönytor i 
planerna då hen nämner att det finns en gräns då det ”kostar mer än det smakar” (resultat 
frågeställning 1). J1 säger också: ”Om vi kan bygga ett hus här och vi är nöjda med våra parker och 
grönytor, ja men då blir det ju ett hus här.”. 
 

Jernhusen har senare gått med på att ha en grannskapspark och flera pocket-parker i området 

eftersom kommunen har tryckt på att det är en kvalitet för området: ”Ja men det tycker vi också 

är vettigt. Ja men det är en kvalitet i området.”, menar J1. Dessa argument om kvalitet har 

tydligen fungerat. ”Där är vi ju egentligen överens med kommunen.” (J1). Troligen menar J1 

snarare att de kommit överens i en kompromiss då SBK1 berättar: ”Här har vi fått till en 

grannskapspark och vi fick kämpa ganska mycket för det och vi kan få till småparker efter det. Jag 

tänker att de små parkerna, de brukar man kunna få till, det är de stora som är problematiska, 

speciellt när det är (privat mark) ... nä det är det också på kommunal mark. Det är svårt att få till 

stora parker. ”. 

 
SBK1 menar att det stationsnära läget inte är den enda anledningen till den höga exploateringen: 

”Egentligen kanske det handlar om att vi också har en motpart som äger marken som i sitt första 

förslag hade ingen park. Och att vi har jobbat ganska mycket för att överhuvudtaget få till någon 

park.”. Detta visar också att Jernhusen vill ha mindre parkyta än vad SBK vill. 

 

Det har enligt SBK1 också varit en ”dragkamp” med parken i Ellstorps-delen: ”Här fick vi kämpa 

bara för att för att få in en park, alltså en gröning, länge, länge. Men det har vi lyckats med tillslut 

men kanske skulle vilja se att den låg på andra hållet, för där är ganska stora träd. ”. De har enligt 

SBK1 i dialogen flera gånger ändrat på placeringen av denna park. J1 berättar att kommunen vill 
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att det ska vara en park i Ellstorp-delen men menar att det är ett mindre område och att det 

därför inte får plats en park där: ”…då blir det ju ingenting att bygga hus på.”. J1 menar dock att 

man kan räkna cykelstråket som kommer att gå där som park. 

 

SBK2 menar att Kirseberg är ett bra exempel på att det är svårare i praktiken än i teorin hur man 

vill planera parker, men de försöker samla parkerna så mycket som möjligt, till exempel 

aktivitetsstråket och grannskapsparken. SBK2 menar dock att dessa parker är för små och att 

stadsbyggnadskontoret hellre egentligen vill ha större parker.  

 

J1 menar att ”PBL och SBKs önskemål/särkrav styr planeringen av området.”, när det gäller 

grönytorna. Detta tyder på att J1 tycker att SBK har för mycket ”önskemål” och ”särkrav” vilket 

innebär att det finns en intressekonflikt avseende grönytorna. 

 

SBK2 menar att ”…allting handlar ju om att hitta, för en god dialog, en kompromiss.”. SBK1 menar 

att stadsbyggnadskontoret och Jernhusens planeringsförslag nu är väldigt lika och att de vill åt 

samma håll men att de inte är ”…helt samma ännu.”. Detta tyder på att aktörerna kompromissar 

om intressen successivt. 

 

F1 menar att det inte finns några ”… konflikter så här långt mellan SBK och markägaren 

Jernhusen. Man strävar efter samsyn. Finns olika synsätt, argumenterar respektive part tills man 

enats om bästa lösningen… Ibland har andra förvaltningar andra önskemål, men det är SBK som 

väger samman alla aspekter.”. Detta innebär att aktörerna kompromissar när de har olika 

”synsätt”, det vill säga intressen. SBK2 menar att Fojab hjälper Jernhusen med: ”Hur kan vi 

försöka övertyga kommunen? Hur kan vi gå fram i samtal med kommunen med vår 

argumentation?” vilket tyder på att aktörerna har olika intressen. 

6.4.2.3 Tycker respondenterna att de är överens?  
SBK1 och SBK2 tror att Jernhusen värderar (1-5) på liknande sätt för grönytor. SBK2 tycker att 

de till största delen är överens med Jernhusen: ”Måste man alltid vara, ja (överens). Nä men jag 

tycker nog att vi i övergripande strukturen är överens…Vi är överens om betydelsen av grönska för 

att ha bra boendekvalitet… Och var de stora parkerna ska ligga.”. SBK2 menar dock att Jernhusen 

vill ha färre parker: ”…de kanske vill ha en eller två mindre, eller har tänkt sig …”. SBK2 trycker 

dock igen på att parkerna är för små: ”Det ser kanske större ut på kartan men det är verkligen 

supersmå gröningar där.”. Detta tyder på att SBK inte är helt överens med Jernhusen eller att de 

kompromissat mer än de ville. SBK1 menar att det som skiljer sig mest är faktorerna ”bevara 

befintlig vegetation”, ”ekologiskt känsliga miljöer” och ”biologisk mångfald”.  

 

J1 menar att FÖP:en är framtagen med ”95% samsyn” med kommunen.”. ”…det har varit ett 

fruktansvärt bra samarbete mellan oss och kommunen”. Detta skulle kunna tyda på att Jernhusen 

har fått fler fördelar när aktörerna kompromissat.  

6.4.2.4 Dialogen – argumentering och kunskap 
Dialogen har funkat bra med Jernhusen enligt SBK1. SBK har dock fått ”tjata” på Jernhusen för 
att få parker överhuvudtaget. SBK1: ”…men på något sätt handlar det ju om att; vi vill ju samma 

sak; dom vill skapa en trevlig stadsdel. Och en grundförutsättning för det är att det finns lite 

allmänna platser som folk kan vistas på som är gröna. Men det är massa andra frågor hela tiden.”. 

Detta visar återigen på att det finns målkonflikter mellan andra intressen och grönytor men 

också mellan aktörerna: ”Men i förhållande till befintlig vegetation så kanske det inte är optimalt. 
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...Men jag tänker också att vi jobbar i motvind här. Alltså för oss kanske det är viktigt (biologisk 

mångfald) men i slutändan så kanske vi inte kommer lyckas.” (SBK1). 

 

SBK1 förklarar att Jernhusens främsta intresse är att exploatera för att ”tjäna pengar” och att 

SBK har fått förklara och ”…argumentera för, att om det ska bli en bra stadsmiljö som krävs för att 

ni ska kunna bygga och tjäna pengar så måste det finnas grönytor och fungerande 

ekosystemtjänster. Men det är ju liksom en pedagogisk process så det har tagit jättelång tid...”. Det 

är enligt SBK2 viktigt för stadsbyggnadskontoret att kommunicera till Jernhusen vilka värden 

och kvaliteter som naturvärden ger markägaren. Stadsbyggnadskontoret har i dialogen 

argumenterat för att de kulturhistoriska värdena ihop med de biologiska värdena kan lyfta hela 

området. ”…och det har de väl svalt, men kanske bara utifrån att det är något häftigt och något 

nytt, inte direkt de biologiska effekterna.” SBK1 menar att argumenten för de biologiska värdena 

inte är det som ”biter”. Detta tyder på intressekonflikter mellan aktörerna samt att Jernhusens 

kunskapsbrist om grönytor och ekosystemtjänster är ett problem. J1 berättar också; ”…jag har 

inte lyssnat.”, när de hade ett temamöte om ekosystemtjänster. Anledningen är inte att det är 

ointressant eller att de inte har det på agendan utan J1 menar att det blir aktuellt långt senare. 

Nu handlar det om stora drag så som parker och gator, enligt J1. F1 menar att de har pratat för 

lite om ekosystemtjänster i dialogen ”Inte på något djupare sätt.”. F1 tror att det beror på att 

”…det är för lite kunskap. Ja projektledare och så.”. 

 
SBK1 förklarar också att SBK är ”…i en process, där vi också börjar lära oss mer och mer. 

Jernhusen är i en process också men dom är mycket längre bak om man säger så. ”. SBK2 menar att 

ekosystemtjänster påverkar frågor så som: ”…hur mycket kan jag bygga?... Hur kan det här 

tillföra ett värde?”. Detta tyder på att kunskap om ekosystemtjänster och naturvärden är ett 

problem för båda aktörernas planering. SBK2 menar att är en fråga om kompetens, ”…så blir det 

ju en resursfråga till slut. Alltså vi skulle kunna ha flera ekologer här…”. SBK2 menar att detta gör 

den ”goda dialogen” väldigt viktig. 

 

Underlagen är enligt SBK1 mycket viktiga i dialogen för att kunna underbygga argument. SBK2 

tror dock inte att det strukturellt sett skulle sett annorlunda ut om NVI-rapporten fanns från 

början, ”men vi skulle också ha kunnat i samtal och dialog med Jernhusen kanske redan kommit lite 

längre. Alltså vi har ju kommit ganska långt vad det gäller kulturmiljöfrågor och det hänger ju 

ihop med att det fanns en kulturmiljöutredning.”. Detta tyder på att kunskapsunderlag leder till 

en bättre dialog. SBK2 menar också att Jernhusen har ”nappat” mer i dialogen på att bevara de 

kulturhistoriskt värda byggnaderna än vad de ”nappat” på att bevara naturvärden. ”Vad det 

gäller ekosystemtjänster, ja men då har vi inte kommit så långt.”.  

 

SBK1 menar också att Jernhusen inte har pocket-parker inritade på samma sätt som 
stadsbyggnadskontoret har i sin plankarta. Det tyder på att SBK prioriterar grönytorna mer på 
FÖP-nivå än vad Jernhusen gör (resultat frågeställning 1). SBK1 förklarar hur man vill ha 
dagvattenhantering i de utspridda pocket-parkerna längs gatorna. Detta kan tyda på att även 
dagvattenhantering är ett argument i dialogen som SBK använder för att kunna få till fler 
grönytor. 
 

F1 berättar slutligen att ”Det kommer att vara många starka viljor i detta.”, angående hur 

planeringen kommer att bli framöver. 
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6.5 Resultat och analys frågeställning 5 
5. Känner tjänstemännen på kommunen att de har stöd i PBL och relevanta policydokument för att 

planera en ändamålsenlig grönstruktur? 

 

6.5.1 Sammanfattning – Stöd i lagar och policyer 
SBK1, SBK2 och F1 upplever inte att de har något stöd i PBL för att planera grönytor. Alla 

respondenter trycker på att policyer så som grönplan och FÖP:en är viktigt för planeringen 

(resultat frågeställning 1). I dialogen behövs också dessa för att argumentera för grönytor i 

planeringen, enligt SBK1 och SBK2. SBK2 och F1 trycker på att kunskap behövs och ger stöd för 

grönyteplaneringen. Å andra sidan går policyerna inte att använda för att ställa formella krav på 

privat mark, vilket SBK1 och SBK2 ofta nämner är ett problem. SBK1 och SBK2 menar dessutom 
att det är ett problem att policydokument så som grönplanen är gammal, men det framgår att 

policyn ändå har gett ett stöd genom grönmodellen. Andra problem SBK1 och SBK2 nämner är 

otillräckliga verktyg och policyer, vilket medför målkonflikter. När det gäller bevarande av 

naturvärdena så förlitar man sig helt på balanseringsprincipen (i FÖP:en) i senare skeden, men 

som man inte har en utvecklad metod för. Denna policy ger alltså inte särskilt starkt stöd. 

 

6.5.2 Analys – Stöd i lagar och policyer 

6.5.2.1 Stöd i PBL 
SBK2 kan inte se några styrmöjligheter genom PBL för att planera grönstrukturen på privat 

mark men önskar att lagen gav mer stöd än vad den för tillfället ger. SBK1 menar också att de 

inte har stöd i PBL, MB eller liknande lagar för hur de vill planera grönytor. Det kan tyda på att 

rådigheten över marken är ett problem för grönyteplaneringen. Varken SBK1 eller SBK2 har 

hänvisat till PBL under planeringsprocessen. ”…vi har egentligen ingenting att säga till 

om.”(SBK1). SBK1 och SBK2 uttrycker flera gånger att den privata marken är ett problem för 

grönyteplaneringen, vilket de också tycker är ett problem generellt i Malmö. 

 

Lagstiftningen i PBL avseende att man ska balansera mellan privata och allmänna intressen, 

handlar enligt SBK1 egentligen om en tolkningsfråga; huruvida bevarandet av grönska i det 

särskilda fallet kan ses som ett allmänt intresse. F1 tycker att det är ett allmänt intresse att 

bygga i detta stationsnära läget till skillnad från att bygga på åkermark. 

 

F1 anser att de inte har så starkt stöd i PBL för att bevara naturvärden och att det finns 

utvecklingsmöjligheter i lagen. De tydligaste lagar eller policyer de har att anpassa sig efter är 

kommunala planeringsriktlinjer för förskolans behov av friytor. Kommunen kräver detta i 

planeringen vilket har bidragit till jämförelsevis stora grönytor vid skolorna, enligt F1. Detta är 

troligtvis anledningen till att stadsbyggnadskontoret trycker mycket på samutnyttjande.  

6.5.2.2 Stöd i policydokument 
Kommunen har inte heller något formellt stöd från policyer i Malmö så som naturvårdsplan, 

grönplan eller MKB:n för FÖP:en, enligt SBK1, där marken inte är kommunägd. När man 

hänvisar till dessa policyer på kommunal mark kan även där vara andra intressen som väger 

tyngre än grönytor. Även om ett område är utpekat i naturvårdsplanen kan det bli exploaterat 

(SBK1).  
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När det gäller översiktsplanen menar SBK1 att det hade varit bra om det fanns mått för hur 

mycket grönyta som bör finnas, även för privat mark. Så som de löser det istället är att de bland 

annat använder sig av de riktlinjer de har från grönplanen för avstånd till olika parkstorlekar 

(SBK1). Detta framgår också av resultatet från frågeställning 1, att närhet till park för de boende 

är något som har varit betydande i grönyteplaneringen. Det tyder på att grönmodellen har gett 

ett bra stöd.  

 

Angående huruvida policyerna har betydelse i dialogen berättar SBK1: ”Inom kommunen har vi 

jätte, jättemycket mål som säger emot varandra, så det handlar om att väga olika mål mot 

varandra hela tiden. ’Ja men här så väger det här mer, och här väger det här mer’.”. Detta tyder på 

att policyerna är otydliga när målkonflikter uppstår och att de därför kan vara svåra att använda 

i dialogen. SBK1 tror inte att riktlinjerna i FÖP:en om grönytor är orealistiska att uppnå. Hen 

menar att de formulerat det så att de ska kunna uppnås.  

 

Policydokument så som naturvårdsplanen med dess naturvårdsinventeringar i olika områden i 

Malmö är inte bara ”…ett visst dokument, det handlar om en viss kraft.”, menar SBK2. Hen tycker 

att det såklart hade varit bättre om FÖP-området hade varit med i naturvårdsplanen för då hade 

de i ett tidigt skede haft kunskap om området och haft ”någonting på fötterna”, ”Så det skulle jag 

ha fått mer stöd av.”. För att kunna argumentera måste man först ha kunskap, poängterar hen. 

Grönplanen är SBK2 mer tveksam till vilket stöd den ger, eftersom den är gammal. Detta ställer 

till det, menar hen. SBK2 tror att det skulle kunna ha sett annorlunda ut om dessa policyer hade 

varit mer till hjälp i dialogen. Dock menar hen att det strukturellt hade sett ungefär likadant ut i 

området men några grönytor kanske hade placerats annorlunda. 

 

Jernhusen är statligt ägda och har en policy för god stadsutveckling. SBK2 menar att Jernhusens 

policy i praktiken innebär att utveckla områdena de äger genom att bygga bostäder, kontor och 

att förtäta vid stationerna och att ”helt enkelt tjäna pengar”. På grund av den stationsnära mark 

Jernhusen äger i flera städer ”…sitter Jernhusen i alla möjliga städer på guldkorn för det är där 

man gärna politiskt vill förtäta också, vid stationslägen.”. Detta styrker att den höga 

förtätningsgraden i området också beror på den politiska viljeinriktningen.  

6.5.2.3 Verktyg 
SBK1 menar att de har ”…lite trubbiga verktyg för…”, att bevara befintlig vegetation. De vet inte 
hur de ska använda balanseringsprincipen eller om verktyget kommer att fungera, enligt SBK1. 
Balanseringsprincipen kommer ”…ju främst handla om kommunal mark eftersom det är det vi har 
rådighet över.”. De har inte något färdigt förslag hur det ska fungera men SBK1 menar att det är 
mycket viktigt att verktyget för balanseringsprincipen ska bli färdigt. 
 

SBK1 menar att ”Det skulle absolut förändra saker.” om det fanns siffror i policyerna på hur 

mycket grönska som ska finnas eller bevaras och att det säkerligen hade gett argument för att 

bevara grönytor. Om det skulle varit en lag hade det ”…inte varit snack om saken.”. SBK1 föredrar 

att ha siffror för hur mycket bostäder, parkering och skolplatser det ska finnas, eftersom det då 

går att räkna på det. Om det till exempel fanns ett beslut om att det ska finnas 10 

kvadratkilometer grönyta per invånare skulle de ”… absolut försökt jobba för det.”. Detta tyder på 

att de har ett svagt stöd för grönytor i lagar och policyer. 

 

SBK2 pekar på att det snarare är ett problem med de siffror som finns att förhålla sig till för 

andra områden än grönytor. Detta skulle kunna innebära att de siffror man idag använder för 

andra mål gör att dessa prioriteras högre än grönytor. ”Jag är inte emot siffror alls så, men jag 
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tycker att siffror ska stödja det arbetet och hjälpa till och kunna jämföra saker och ting och sen 

utifrån det ta ett beslut.” (SBK2). 

 

F1 menar att policyerna naturvårdsplanen, FÖP-planeringsriktlinjer, ÖP och grönplanen har 

betydelse i dialogen men att planeringen är en sammanvägning av många olika 

hållbarhetsaspekter. F1 tycker att Malmös riktlinjer om grönska är tydliga och att de har gjort en 

bra sammanvägning av alla faktorer i Kirseberg. F1 tror inte att planeringsriktlinjerna om 

grönska och naturvärden är orealistiska utan att det nog mest är mer kunskap som behövs. 
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6.6 Analys och resultat – Huvudfrågeställning  
Hur väl stämmer argument och prioriteringar gällande grönytor, som kommuntjänstemän, 

markägare och arkitektkonsulter använder i planeringsprocess och dialog, överens med 

planeringsriktlinjer relaterade till grönytor i FÖP:en (Översiktsplan för del av Kirseberg)? 

 

Aktörernas prioritering och argumentering gällande grönytor stämmer överens med flertalet 

planeringsriktlinjer relaterade till grönytor i FÖP:en (resultat frågeställning 1 och 2). Vad som 

prioriteras handlar till största delen om planeringsriktlinjer som har med struktur att göra, så 

som närhet till parker, sammanbindning av stråk, integrering med bebyggelse och så vidare. Se 

appendix för fullständiga planeringsriktlinjer. 

 

De riktlinjer som i FÖP:en angår grannskapsparken, aktivitetsstråket och Simrishamnsbanan 

stämmer i hög grad överens med aktörernas argument (resultat frågeställning 1). Bland annat 

ska grannskapsparken bli större än vad som anges i dennes planeringsriktlinje. Dock är det 

oklart hur ”grönt” det faktiskt kommer bli i aktivitetsstråket då aktiviteter så som basket och 

skateboarding har diskuterats av aktörerna samt att J1 är inspirerad av Superkilen i Köpenhamn 

och nämnt asfalt som en billig lösning (resultat frågeställning 1). Det är också otydligt hur 

mycket av den befintliga vegetationen och naturvärdena som kommer att bevaras i 

grannskapsparken (resultat frågeställning 1). 

 

Det är dock också tydligt av resultatet från frågeställning 1, 2 och 3 att argument och 

prioriteringar inte stämmer överens med vissa av planeringsriktlinjerna. Dessa riktlinjer har 

främst att göra med befintlig vegetation och naturvärden och beskrivs nedan: 

6.6.1 Bevara befintlig vegetation 
”Befintlig vegetation ska så långt som möjligt tillvaratas i den framtida planeringen av 

planområdet.” (Malmö stad, 2015, s. 26). 

 

Om man ser på helheten i planeringen och hur respondenterna prioriterar har aktörerna inte 

placerat parkerna efter befintlig vegetation och naturvärden (resultat frågeställning 1 och 2). 

Befintlig vegetation eller naturvärden har inte varit argument för placeringen av parker och 

värdena prioriteras också lägst av ”faktorerna”. Dock är Simrishamnsbanans grönstråk planerad 

för att bevara naturvärden, men stråket är en temporär lösning tills spåret ska trafikeras. 

Aktörerna tar således inte hänsyn till befintlig vegetation ”så långt som möjligt”. 

Respondenterna uttrycker förhoppningar om att kunna ta hänsyn till naturvärden i senare 

skeden. Grannskapsparken, Simrishamnsbanan och delvis aktivitetsstråket innehåller dock både 

befintlig vegetation och höga naturvärden men respondenterna uttrycker osäkerheter i 

huruvida de ska bevara dessa värden. 

6.6.2 Ekologiskt känslig miljö/bevara höga naturvärden 
”Vid ingrepp i ekologiskt känsliga miljöer ska balanseringsprincipen användas i 

planeringsprocessen.” (Malmö stad, 2015, s. 26). 

 

Balanseringsprincipen har inte använts på FÖP-nivå utan SBK vill använda den i nästa 

planeringssteg men har varken resurser eller kunskap för det. Det är därför inte särskilt troligt 

att man kan kompensera tillräckligt för de naturvärden som förloras på grund av 

exploateringen. Man har heller inte undvikit exploatering i ekologiskt känsliga miljöer så som 

policyn säger.  
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Några av planeringsriktlinjerna stämmer delvis överens med prioriteringarna (resultatet 

frågeställning 1 och 2). Dessa beskrivs nedan:  

6.6.3 Sammanbindning av stråk 
”Den fysiska strukturen med stråk, kopplingar och funktioner ska underlätta för invånarna i 

området att mötas och vara fysiskt aktiva.”. (Malmö stad, 2015, s. 25). 

”Ett grönt aktivitetsstråk ska planeras söderut längs Österhagsgatan och dess förlängning. Längs 

detta stråk ska det ges utrymme för ett antal olika spontana fysiska aktiviteter. Dessa funktioner 

ska kunna samutnyttjas av närliggande skolor.”. (Malmö stad, 2015, s. 29). 

 

Detta är något som alla respondenter prioriterat högt i planeringsprocessen (resultat 

frågeställning 1 och 2). Dock motsätter sig inriktningen på pocket-parker stråkförbindelserna till 

viss del: ”Ja men vi har inte breda grön-remsor, vi har ju mer stepping-stone-principen.” (SBK2). 

6.6.4 Stadsodling 
”Odling ska fortsatt ges utrymme inom planområdet.” (Malmö stad, 2015, s. 25). 

”Utrymme för olika former av odling ska finnas, till exempel stadsodling och kolonilotter. Östra 

Sommarstadens koloniområde ska bevaras. Nya odlingsmöjligheter ska etableras längs 

Simrishamnsbanan. Möjlighet till etablering av odlingslotter i nya grönområden eller på tak ska 

prövas.” (Malmö stad, 2015, s. 29). 

 

Ytor längs Simrishamnsbanan planeras för stadsodling i FÖP:en men de flesta ytor, där det nu 

finns kolonilotter, planeras för exploatering av ny bebyggelse (resultat frågeställning 1). 

Aktörernas prioriteringar stämmer alltså bara delvis överens med dessa planeringsriktlinjer.  

6.6.5 Luftrening, bullerdämpning 
”Där bullerskydd är oundvikliga ska de ges en stadsmässig och yteffektiv utformning.” (Malmö 

stad, 2015, s. 38). 

”Vegetation ska finnas längs gatorna för att förbättra luftkvalitén.” (Malmö stad, 2015, s. 39). 

”Den nya bebyggelsens innehåll och utformning behöver ta hänsyn till spridningen av 

luftföroreningar och buller. I de mest bullerstörda delarna ska verksamhetslokaler och 

parkeringshus kunna användas för att skydda bakomliggande bostadsbebyggelse. Möjligheten att 

bygga genomgående lägenheter för att klara kraven på ’tyst sida’ ska också prövas.” (Malmö stad, 

2015, s. 38). 

 

Trots att gröna gator prioriteras i planeringsprocessen prioriterar aktörerna möjligheten att 

använda placeringen av parker för luftrening eller bullerdämpning lågt. Detta är dock inget som 

uttrycks i riktlinjerna. Vid placeringen av parker har aktörerna tagit hänsyn till buller genom att 

ej placera parkerna nära järnvägen eller stora gator.  
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7 Diskussion 

Resultaten visar att aktörerna vid planeringsprocess och dialog tar stor hänsyn till flertalet 

planeringsriktlinjer kopplade till grönytor i FÖP:en. Aktörerna har beslutat om följande 
grönytor: grannskapsparken, pocket-parker, aktivitetsstråket, Simrishamnsbanans grönstråk 

och en park i Ellstorp, vilket innebär att normer för bland annat närhet uppfylls. Många av 

planeringsriktlinjerna prioriteras också på grund av överenskommelser och kompromisser i 

dialogen mellan staden och markägaren. Resultaten visat att man däremot inte tar lika mycket 

hänsyn till planeringsriktlinjer som har med befintlig vegetation och naturvärden att göra. Det är 

tydligt att aktörerna har prioriterat strukturen före dessa värden för att sedan om möjligt ta 

hänsyn till naturvärdena i senare skeden. Detta medför att dessa frågor prioriteras lägre 

eftersom planerade strukturer på FÖP-nivå tenderar att kvarstå. 

 

Nästan inga grönytor planeras efter befintlig vegetation och naturvärden vilket medför att en 

stor del av dessa värden kommer att försvinna. Koloniområdena kommer inte bevaras och 

andelen grönyta per invånare är mycket lägre än i andra delar i Malmö. Det är enligt SBK inte 

heller tillräckligt många grönytor planerade och de som finns är för små. Resultaten från 

frågeställningarna ger en tydligare bild av hur andra intressen prioriteras i förhållande till 

grönytor än om man bara ser på vilka planeringsriktlinjer som beaktas. 

7.1.1 Struktur kontra naturvärden 
Resultatet i frågeställning 1, 2 och 3 visar att strukturell planering är högt prioriterat av 

aktörerna, det vill säga var olika byggnader, vägar, skolor men också var parker ska ligga. Det 

handlar om dessa strukturers läge i helheten. Denna prioritering innebär i detta fall att man inte 

tar hänsyn till befintlig vegetation och naturvärden vid planeringen av strukturer. Trots att 

respondenterna menar att man kan ta hänsyn till befintliga värden i senare skeden sätter 

strukturen fast den framtida markanvändningen av den största delen av ytorna. 
Stadsbyggnadskontorets förklaring, att byggnader blir satta mer permanent medan vegetation 

är mer föränderlig, berättar om deras inställning till planeringen. Man skulle lika gärna kunna 

argumentera för att naturvärden som har funnits på platsen i över 100 år går förlorade för alltid, 

medan byggnader inte behöver vara permanenta över en lika lång tid. Det är också 

motsägelsefullt hur aktörerna prioriterar de kulturhistoriska värdena så mycket högre än 

naturvärdena och anpassar strukturen efter dessa byggnader. En trolig förklaring som 

respondenterna också nämner är att byggnaderna ligger i mitten av området och ramar in 

grannskapsparken på ett rumsligt fördelaktigt sätt. De nämner också att grannskapsparken 

troligen hade legat i mitten även om byggnaderna inte hade legat där, vilket belyser den 

strukturella prioriteringen. En annan förklaring är att tjänstemän på SBK på grund av sin 

arkitekturbakgrund har mer kunskap om kulturhistoriska byggnader än naturvärden.  

 

Den planerade strukturen har också påverkats av att underlagsmaterial för naturvärdena kom in 

för sent och att man i den tidigare planeringen av strukturerna inte haft kunskap om 

naturvärdena. Det har eventuellt efter detta varit för svårt att ändra på strukturen då man redan 

gjort kompromisser. Underlagsmaterial om de kulturhistoriska byggnaderna fanns med tidigt i 

planeringen vilket också märks i FÖP:ens planeringsriktlinjer där det uttrycks att ”särskild 

hänsyn” ska tas till dessa värden.  

 

Att strukturella värden prioriteras kan också bero på att SBK har invanda sätt att planera på. Det 

är i alla fall tydligt att andra möjligheter finns då arkitektkonsultens första plan tog stor hänsyn 
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till befintlig vegetation. Att man istället har prioriterat en ”helhet” kan bero på att det finns så 

många riktlinjer, normer, miljömål och ”siffror” att förhålla sig till och att det därför finns frågor 

som måste prioriteras bort. När planerarna måste förhålla sig till denna komplexitet är det 

förklarligt att de inte tar hänsyn till befintlig vegetation när det inte heller finns särskilt starka 

lagar och riktlinjer för denna fråga. Det måste finnas en balans mellan riktlinjerna. Den 

komplexa planeringen med många mål och visioner är karakteristiskt för den strategiska 

planeringsteorin vilket verkar göra det svårt för planerarna. Att planera strukturer först, utan 

att ta hänsyn till befintliga naturvärden, kan göra planeringen mer översiktlig och därmed kan 

det vara enklare att uppfylla alla mål och riktlinjer. Om man planerar efter befintlig vegetation 

kan det leda till en sämre struktur enligt Stadsbyggnadskontoret. 

 

Det kan också vara så att man i den tidiga processen planerar en struktur för att sedan ändra 

den successivt, efter att man har tillgodosett alla mål och riktlinjer, samt olika aktörsintressen.  

I Ellstorp-delen där detaljplaneringen har startat, har parkens läge ändrats flertalet gånger. SBK 

uttrycker att man ville planera denna efter den befintliga vegetationen. Dock blev det inte riktigt 

så på grund av att markägaren föredrog en annan struktur. Att planera successivt är också 

typiskt för den strategiska planeringen då aktörer kompromissar stegvis samt pragmatiskt om 

en lösning som blir godtagbar för båda parter. 

7.1.2 Gestaltningens betydelse i planeringen av grönytor 
Attraktiviteten i parker med argument så som trygghet, integrering med bebyggelse och 

ljusförhållanden påverkar hur användbara parker är för befolkningen. Aktörerna är väldigt 

måna om att parkerna ska vara användbara och attraktiva, vilket också kan stå i motsats till 

naturvärdena då attraktivitet är kopplat till strukturen och styr placeringen av grönytorna. Ett 

exempel är att ruderatmarken ses som ”skräppark” och är oanvändbar för rekreationssyfte. Det 

är alltså tydligt att grönytor måste upplevas som attraktiva för att de ska få ett legitimt stöd.  

Attraktivitet är en gestaltningsfråga. Att koppla gestaltningen till ekosystemtjänster samt att 

utformning och struktur i staden kan användas för att få fram önskade ekosystemtjänster verkar 

inte stämma i detta fall, eftersom naturvärdena prioriteras bort. Dock verkar hänsynen till 

dagvattenhantering gå hand i hand med gestaltningen avseende närhet, då pocket-parker har 

placerats jämnt fördelat över området. Gestaltningsfrågan verkar alltså handla mer om att skapa 

ny grönska. Dagvattenhantering och gestaltningsfrågan skulle alltså kunna vara en trade-off för 

befintliga naturvärden.  

7.1.3 Förtätning kontra grönytor 
Den höga prioriteten och inriktningen på förtätning i området som ses i resultatet för 

frågeställning 1, medför också en minskad andel grönytor. Anledningarna bakom detta är det 

stationsnära läget, politisk vilja samt privat markägande och vinstintressen. När det finns en så 

pass stark inriktning på förtätning blir det ännu viktigare att värna om grönytor men det visar 

sig snarare vara tvärt om, att det finns ”siffror” för alla andra samhällsfunktioner så som skola 

och bostäder med flera. Man planerar efter ett visst antal byggrätter men har inga riktlinjer på 

hur mycket grönyta det ska finnas.  

 
Jämfört med andra områden i Malmö är andelen grönyta låg i det planerade området med 

ungefär 4 kvm per invånare. Det är stor skillnad i hur man kan planera grönytor (resultat 

frågeställning 4) när kommunen äger marken, men samtidigt styr också den politiska viljan hur 

hög exploateringsgraden blir.  

 



77 
 

7.1.4 Dialog, kunskap och intressekonflikter 
Aktörerna tycker att de har en god dialog och att de är överens. Att det har gått så pass bra kan 

bero på att aktörerna har haft ett förtroendefullt samarbete där de troligen inte har betraktat 

varandra som motståndare. De har många grundläggande gemensamma intressen som handlar 

om att skapa en attraktiv och tät stad, vilket troligen bidrar till den framgångsrika dialogen. Man 

har också lyckats skapa sig gemensamma visioner och målbilder vilket blir tydligt genom 

likheten i de argument respondenterna tar upp. Troligen har de tagit till sig nya perspektiv. Till 

exempel verkar markägaren vara positivt inställd till både de kulturhistoriska byggnaderna, 

ruderatmarkstemat och en förstorad grannskapspark. SBK har också varit positivt inställda till 

arkitektkonsultens planförslag.  

 

Dialogen verkar emellertid inte ha fungerat för att skapa en gemensam målbild om 

ekosystemtjänsterna då SBK är mer inställda på att bevara naturvärden än vad markägaren är. 

Temamötena om ekosystemtjänster för att öka kunskapen har varit ytliga och inte gått på 

djupet. Processen om den biologiska mångfalden har tagit lång tid och varit svår pedagogiskt 

sett. Ekosystemtjänster och biologisk mångfald hanteras som en särfråga av markägaren då det 

är sådant ”experter” har hand om samt att de tycker att det inte är relevant för än i senare 

skeden. Den enda möjligheten att få in mer hänsyn till naturvärden och ekosystemtjänster på 

privat mark är att entusiasmera markägaren, genom att visa på vilken nytta dessa ger för 
attraktiviteten. Dock är detta en ganska begränsad möjlighet då allmänna intressen sällan ger 

direkta fördelar för markägare, utan gynnar per definition allmänheten. Det får inte ”kosta mer 

än det smakar” för markägaren.  

7.1.5 God relation 
Resultatet i frågeställning 4 visar att båda aktörerna är väldigt måna om att bibehålla en god 

relation. Den goda relationen handlar också om att bidra till gemensamma mål. Markägaren 

stödjer kommunens förvandlingsdiskurs genom att de ansluter sig till visionen av en tät, grön, 

trygg och funktionsblandad stad. De har visat att de intresserar sig för grönytor genom att de 

bidrar till kommunens mål med trygghet i parker och pocket-parker som stämmer överens med 

planeringsriktlinjen ”alltid något grönt i sikte”. Båda parter verkar vilja investera i konsensus i 

dessa frågor eftersom det skapar goda möjligheter till förhandlingar. Att SBK nämner att det är 

viktigt att de tar diskussionen om naturvärdena ”permanent” med markägaren genom att lägga 

mycket tid på pedagogiska processer om ekosystemtjänster och grönytors betydelse för en 

attraktiv stad, har troligtvis att göra med detta. 

7.1.6 Governance 
Att aktörerna tycker att de är överens och har en bra dialog handlar om att de har lyckats 

kompromissa om många frågor. Detta har troligen medfört att det blivit mer grönytor än vad 

markägaren tänkt från början men samtidigt färre än vad stadsbyggnadskontoret tänkt. Det är 

alltså tydligt att dialogen är ett viktigt verktyg för kommunen vid planering på privat mark.  

SBK är dock inte riktigt nöjda med resultatet av dessa kompromisser då de tycker grönytorna är 

för små och få. Det finns alltså intressekonflikter angående grönytorna vilket också görs tydligt 

genom resultatet i frågeställning 1, 2 och 4.  

 

Governance eller förhandlingsplanering handlar om att öka förmågan att lösa komplexa 

samhällsproblem genom att offentliga och privata aktörer samverkar. Denna typ av planering 

verkar ha fungerat bra om man ser på gemensamma intressen som att bygga en tät och attraktiv 

stad. Dock har planeringen inte fungerar lika bra när det kommer till grönytor och naturvärden. 

Detta beror på att aktörernas uppdrag i grunden är olika. Markägarens uppdrag är att maximera 
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företaget vinst vilket till största del handlar om att bygga bostäder. Trots att kommunens 

uppdrag också handlar om förtätning har kommunen ett större helhetsansvar att värna 

allmänna intressen så som grönytor. Grönytor ger också ekonomiska fördelar för markägaren då 

de höjer attraktiviteten, men det är bara till en viss gräns. Att informell planering eller 

förhandlingsplanering kräver mer av tjänstemännen är tydligt här och kan vara en nackdel i den 

strategiska planeringen när det gäller allmänna intressen. 

 

Kompromisserna handlar också om att bibehålla en långsiktigt god relation. Kommunen vill inte 

vara för radikal då det kan leda till negativa konsekvenser. I relationer som dessa skapas stabila 

maktförhållanden som emellertid kan vara ojämlika. Den goda relationen kan därmed begränsa 

kommunens möjlighet att ställa tillräckliga krav på markägaren. Resultatet pekar dock på att det 

förekommer konfrontationer från båda aktörernas sidor. Å andra sidan visar resultat också att 

tjänstemännen på SBK känner sig begränsade i sin planering och att markägandeskapet är ett 

problem. Trots att aktörerna är ömsesidigt beroende av varandra har kommunen alltså ett 

begränsat inflytande över grönytor på privat mark. Kommunen är därför beroende av att viss 

mark är kommunägd. Allmän mark så som parker ska ägas av kommunen för att säkra den för 

allmänna intressen.  

7.1.7 Makt – Initiativ  
Att markägaren tog initiativet till planeringen av området påverkar också förhandlingarna till 
deras fördel. Kommunen har mindre tid att göra utredningar och får svårare att argumentera för 

olika frågor i planeringen. Att strukturen planerades innan naturvärdesinventeringen var klar 

talar för att markägaren har drivit på planeringen. När privata aktörer initierar planläggning 

ställer det större krav på att kommunen tidigt är tydlig kring de allmänna intressena i 

översiktsplanen och hur de ska kunna följas. 

7.1.8 För svaga policyer, riktlinjer och lagar 
Resultatet i frågeställning 5 har visat att tjänstemännen varken har ett bra stöd i lagar eller 

policyer för hur de vill planera grönytor. De policyer som finns på plats, så som grönplanen har 

dock varit till hjälp när det gäller närhet till parker. Om tydligare riktlinjer och krav hade funnits 

avseende andelen grönyta, hade dessa frågor fått en högre prioritet. Andra planer så som 

grönplanen och naturvårdsplanen har inte heller fungerat optimalt avseende hänsyn till 

naturvärdena. Dock har grönplanens grönmodell varit till stöd för placeringen av grönytor i 

förhållande till de boende. 

 

Det är tydligt att FÖP-planeringen har stor betydelse för grönytor också i den senare 

planprocessen då många viktiga beslut görs på FÖP-nivå. Ett problem i detta arbete är att mål 

ofta kan stå emot varandra vilket medför svårigheter för planerarna. Den politiska viljan har en 

viktig roll för planeringen vilket utgör en stor del i den strategiska planeringen. Det är därför 

viktigt att politiker tydliggör hur tjänstemän ska prioritera vid målkonflikter på 

översiktsplanenivå så att prioriteringarna blir tydliga för tjänstemännen. Detta har en stor 

betydelse för grönyteplaneringen. 

 
När man ser på vilka argument respondenterna har använt för exploatering av naturvärden 
(resultat frågeställning 3) ger det intryck av att förutsättningarna styr mycket och att dessa gör 
att det inte går att uppnå målen för befintlig vegetation och naturvärden. Man prioriterar 
bebyggelse på grund av det stationsnära läget, som innefattar hela området, vilket också 
försvagar de planeringsriktlinjer som säger att man ska bevara befintlig vegetation och 
naturvärden. Det är alltså särskilda förutsättningar i just detta område som styr i stället för att 
se till helheten i varje enskilt fall. 
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”Vi har jobbat efter de förutsättningar som finns och det är nog inte perfekt i förhållande till att 
bevara befintliga naturvärden, men förhoppningsvis lyckas vi bevara något i allafall.” (SBK1). 

 
När planerarna väger målen mot varandra i olika fall är det ofta förutsättningarna som avgör vad 
som väger tyngst. När det finns för många mål att förhålla sig till, som ofta går emot varandra, 
finns det en risk att den flexibla strategiska planeringen blir alltför pragmatisk utan någon 
helhetssyn.  
 
Argumenten för att exploatera områden med höga naturvärden handlar också om vad som går 

att göra på översiktsplanenivå. Stadsbyggnadskontoret hoppas istället på åtgärder i senare 

skeden. Eftersom FÖP:en också sätter grunden för vad som ska exploateras respektive för vad 

som ska bli grönytor borde åtgärder kunna göras redan här genom placeringen av parker. Man 

förlitar sig helt på balanseringsprincipen i ett senare skede för att bevara naturvärden, som man 
heller inte har en utvecklad metod för. De enda kompenseringsåtgärder som har nämnts av både 

SBK och markägaren är att flytta upp mark med naturvärden på tak, att ha förgårdar där 

naturvärden bevaras samt att temporärt utnyttja Simrishamnsbanan. Dessa åtgärder har man 

dessutom inte tillräcklig kunskap om. Ytterligare verkar man inte ha resurser till att arbeta 

vidare med en handlingsplan för balanseringsprincipen. Policyn ger alltså inte särskilt starkt 

stöd. Denna typ av planering är snarare reaktiv än proaktiv, då man gör åtgärder efter att man 

har planerat strukturen. Performance handlar om vilka beslut en plan leder till och hur bra 

planen fungerar. När det gäller beslut om att åtgärder för naturvärden skjuts fram till senare 

skeden, kan man inte säga att planen ger en bra performance för denna fråga.  

 

Mycket talar alltså för att policyerna är för svaga, både riktlinjerna i FÖP:en samt andra policyer.  

Det är otydligt hur grönytor kontra bebyggelse ska prioriteras i både ÖP:en och FÖP:en, men 

utifrån vad man kan utläsa så har båda hög prioritet. Dock är det i målbeskrivningarna i ÖP:en 

tydligt att befintlig vegetation ska värnas och att staden ska bli grönare med fler grönytor. 

FÖP:en är å andra sidan mindre tydlig: ”befintlig vegetation ska så långt som möjligt tillvaratas i 

den framtida planeringen av planområdet” (Malmö stad, 2015, s. 26).  ”Så långt som möjligt” 

innebär troligtvis i praktiken att andra intressen som väger tyngre prioriteras högre och ”den 

framtida planeringen” innebär troligtvis att aktörerna inte behöver ta ett lika stort ansvar på 

FÖP-nivå för denna fråga. Ofta blir det också otydligt eller utelämnat om det är befintliga gröna 

värden som ska bevaras eller om det är nya som ska skapas. Vad gäller balanceringsprincipen är 

det inte specificerat när i planeringsprocessen denna skall användas, vilket medför en risk att 

det första steget, att undvika exploatering av ekologisk känsliga miljöer, bortses från. 

Översiktsplanen är starkare i dessa hänseenden: den tätare staden ska inte vara mindre grön, 

utan tvärt om. Man säger att ”Stor restriktivitet ska gälla för att ta gröna och blå miljöer i anspråk 

för andra ändamål” och ”Befintliga träd ska värnas.” (Malmö stad, 2018a, s. 35). Den fördjupade 

översiktsplanen verkar alltså redan från början ha gett en svagare prioritet för grönytorna. De 

negativa följderna av otydligheten i FÖP:en visar på hur viktigt det är att fastställa hur mål för 

grönytor och naturvärden ska förverkligas på översiktsplanenivå. 

 

Kommunen har genom PBL ett stort ansvar att planera grönytor. De har ett ansvar att ta hänsyn 

allmänna intressen så som befintliga naturvärden vilka är förutsättningar för ekosystemtjänster. 

Men kommunen har inget stöd från lagen att göra detta på ett ändamålsenligt sätt på privat 

mark. Det blir alltså svårt att stödja de beslutade nationella miljömålen genom att hitta stöd i 

PBL. Att skapa ny grönska har dock fungerat bättre i FÖP-processen men detta beror också på 

dialogen och markägarens vilja att kompromissa. Lagen ger inte stöd för att ställa krav på 

grönytor. 
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7.1.9 Vidare forskning 
Denna studie har lagt en djupgående grund för hur grönytor och befintlig vegetation och 

naturvärden planeras och prioriteras på översiktplanenivå i ett särskilt fall. Studien kan vara en 

användbar utgångspunkt för att göra mer precisa studier, med färre intervjufrågor och fler 

planeringsfall, för att eventuellt kunna dra bredare slutsatser om en generaliserbar helhet. 

Denna uppsats kan vara användbar för att ställa mer precisa och nya frågeställningar, men också 

för att jämföra med andra fall i framtida studier. Det behövs mer forskning för att undersöka hur 

befintlig vegetation och naturvärden prioriteras i planeringen i Sveriges kommuner. 
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8 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på om grönytor och befintliga naturvärden får lägre 

prioritet än andra intressen på fördjupad översiktsplanenivå. Resultaten har visat att 
planeringsriktlinjer kopplade till befintlig vegetation och naturvärden prioriteras lågt i 

planeringsprocess och dialog. Parkerna placeras inte med hänsyn till befintlig vegetation och 

naturvärden. Uppsatsen visar att de argument som prioriteras för grönytor handlar om 

attraktivitet och strukturella frågor. Detta leder till att ny grönska prioriteras och att åtgärder 

för naturvärden skjuts upp till senare skeden. De grönytor som planeras är för små och få.  

 

Att studera planeringen av grönytor på översiktsplanenivå är intressant på grund av att det är 

på denna planeringsnivå som aktörerna i dialogen gör övergripande viktiga val och 

prioriteringar genom överenskommelser. Planeringen som görs på DP-nivå är alltså till stor del 

avhängig FÖP-planeringen. Studien visar på hur viktigt det är att redan i ÖP och FÖP fastställa 

hur grönytor och naturvärden ska förverkligas, men visar svårigheterna och vilka orsaker som 

ligger bakom. 

8.1.1 Strukturen och förtätning – Målkonflikter och politik  
Anledningarna och argumenten som aktörerna använder för att planera grönytor handlar om 

struktur och attraktivitet. Att man planerar efter en strukturell helhet medför i detta fall att man 

inte tar hänsyn till befintlig vegetation och naturvärden. Att placera grönytor efter befintlig 

vegetation och naturvärden leder enligt aktörerna till en sämre struktur. Detta beror troligtvis 

på målkonflikter, vilket också är ett politiskt problem. I översiktsplanen säger dock kommunen 

om målkonflikter att hävdvunna metoder måste ifrågasättas och att existerande normer och 

regelverk kan behöva omprövas.  

 

Strategisk planering är flexibel och anpassningsbar till föränderliga ekonomiska och sociala 
omständigheter. Grönyteplanering har svårt att få utrymme i strategisk planering under de 

omständigheter som råder i och med den politiska viljan att lösa bostadsbristen. Detta ställer 

också högre krav på planerarna då det blir svårare att ta hänsyn till andra mål, så som de som 

har med grönytor att göra. Strategisk planering karaktäriseras ofta av proaktiv planering, men 

det kräver också att man har en helhetssyn som är långsiktig. Precis som att man tidigare har 

byggt för lite bostäder, planerar man nu för lite parker. Detta är inte bara allvarligt för den 

biologiska mångfalden utan kan också komma att bli ett socialt problem i framtidens allt tätare 

städer. Den politiska viljan är ett viktigt styrmedel för stadsplaneringen, men på grund av 

målkonflikter och obalans mellan målen, försvåras planeringen för tjänstemännen. 

8.1.2 Dialog 
Dialogen styrs av faktorer så som kunskap, underlagsmaterial, politisk vilja och tydligheten i 

policyer och lagar. Dialogen med privata markägare är ett fungerande och viktigt verktyg för 

kommunen i grönyteplaneringen, men detta verktyg är inte starkt nog för att bevara och planera 

tillräckligt med grönytor på privat mark.  

 

Governance eller interaktiv samhällsstyrning har blivit ett allt vanligare tillvägagångssätt i 

Sveriges stadsplanering på grund av att privat markägandeskap i städer har ökat. Detta har 

hittills inte ansetts vara ett stort problem, eftersom privata aktörer och kommuner har haft 

delvis samma mål att förtäta och bygga attraktiva städer. När kommuner behöver ta ett allt 
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större ansvar för nationella miljömål och måste handskas med klimatproblem, borde det bli allt 

tydligare att intressena skiljer sig mellan den privata och offentliga planeringssektorn. 

 

Trots att intressekonflikter inte verkar vara ett stort problem mellan aktörerna medför deras i 

grunden olika uppdrag, att grönytorna blir färre. Det beror dels på att markägaren prioriterar 

naturvärdena och grönytorna lägre än kommunen. 

 

Genom förhandlingsplanering har enskilda markägare ett stort inflytande över stadens 

planering. Kommunens begränsade markägandeskap är problematiskt för grönyteplaneringen 

och bevarandet av naturvärden.  

8.1.3 Kunskap 
Resultatet har visat att det är viktigt att ha bra underlag för ökad kunskap då det ger tyngd i 

argumenten och för att kunna ta hänsyn och prioritera vad gäller allmänintressen så som 

grönytor. Trots att kunskap och underlagsmaterial är viktigt i planeringsprocess och dialog 

fungerar det dock bara till en viss gräns. De temamöten om ekosystemtjänster som hållits om 

ekosystemtjänster har haft en begränsad påverkan på planeringen. Argument i dialogen om 

naturvärden är inte alltid det som ger resultat, utan det handlar om vad som är attraktivt för 

markägaren.  

 
Det är viktigt för SBK att kommunicera till markägaren vilka värden och kvaliteter som 

naturvärden och grönska ger markägaren, det vill säga hur värdena höjer attraktiviteten i 

området, vilket i grunden handlar om att sälja dyrare bostäder. Detta är dock inte en socialt 

hållbar strategi som helhet, eftersom dyrare bostäder leder till segregation. Det måste finnas fler 

sätt att planera grönytor på privat mark än att göra bostäder dyrare. Därför är det viktigt att 

kommunen har resurser ämnade för att köpa in mark som ska bli allmän parkmark.  

 

Trots att policyer om grönytor på privat mark ses av byggherren som särkrav när det berör 

privat mark, så ger planeringsriktlinjer i FÖP:en och andra policyer större tyngd i dialogen än 

vad övriga argument gör. 

8.1.4 För svaga policyer och lagar 
Både PBL och policyer så som FÖP, grönplan och naturvårdsplan ger otillräckligt stöd för att 

planera en ändamålsenlig grönstruktur. Åtgärder för naturvärden skjuts upp till senare 

planeringsskeden. Trots att policyerna som helhet ger ett otillräckligt stöd för grönytor fungerar 

de som är tydliga och handlar om struktur och attraktivitet bra. Tjänstemännen på SBK visar 

också att bättre lagar och policyer hade gjort stor skillnad för grönyteplaneringen. Alltså 

behöver lagar och policyer för grönytor och befintliga naturvärden förtydligas och preciseras. 

Vidare måste politiker prioritera dessa frågor högre så att det blir en rimlig balans mellan 

förtätning och andelen grönytor. 

 

FÖP:ens policyer kan härledas till PBL där det också står att befintliga naturvärden ska tas 

tillvara så långt som möjligt på privat mark. Policyer för grönytor beror alltså mycket på hur 
lagen ser ut. Att det genom PBL är svårt att på privat mark åstadkomma en ändamålsenlig 

grönstruktur som stödjer ekosystemtjänster verkar alltså även stämma i denna fallstudie. 

 

Sveriges kommuner har en skyldighet att arbeta för att nationella miljömål ska uppnås. PBL 
vänder sig i första hand till kommunerna och deras ansvar, inte till privata markägare eller 
byggherrar, vilket kräver att kommunerna ska hitta lösningar om miljömålen ska uppnås. 
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Samtidigt har tjänstemännen svårt att göra detta på grund av målkonflikterna och otillräckliga 
lagar. Denna svårighet är också framträdande i denna fallstudie. 
 
Under en lång rad av år har olika rapporter och utredningar gjorts av de begränsade möjligheter 

kommunerna har att arbeta med grönytor och ekosystemtjänster genom PBL. När det gäller 

privat mark kommer troligen inte lagen att förändras mer än marginellt och långsamt att döma 

av utredningarna i litteraturen. Därför är det en större möjlighet i nuläget att genom kommunala 

policyer och politisk vilja styra mot en mer balanserad planering mellan förtätning och grönytor. 

För att förstå dessa diskussioner måste man inse att alla inskränkningar avseende byggrätt på 

egen tomt också kan ses som inskränkningar i äganderätten. Man kan dra slutsatsen av 

litteraturen kring PBL att det finns ett politiskt motstånd för att göra lagen strängare.  

 

Den interaktiva samhällsplaneringen där privata aktörer har ett större inflytande fungerar 

sämre när intressen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor. Alltså behövs det bättre 

utvecklade lagar och policyer när det gäller allmänna intressen så som grönytor och bevarandet 

av naturvärden. 
 

Uppsatsens bakgrund gör tydligt att grönytor är grundläggande för staden och samhället, då de 

tillhandahåller ekosystemtjänser och biologisk mångfald. Samtidigt har Malmö en liten andel 

grönyta per invånare nationellt sett. Det är därför viktigt att den tätare staden inte ska vara 

mindre grön, utan tvärt om, vilket den kommunövergripande översiktsplanen också tydliggör. 

För att lyckas med detta är det av stor vikt att man tar tillräcklig hänsyn till grönytor och 

befintliga naturvärden i varje enskilt fall i stadsplaneringen. Annars fortsätter minskningen och 

fragmenteringen av grönytor nationellt, vilket är den trend som ses. Om inte ytterligare 

biologisk mångfald ska gå förlorad är det viktigt att, i städer där mångfalden ofta är hög, bevara 

och prioritera dessa värden, också i stadsplaneringen. Annars nås inte heller nationella mål. 

 

Utöver det privata markägandeskapets exploateringsintresse handlar den grundläggande frågan 

om hur man ska prioritera mellan konkurrerande allmänintressen på begränsade markytor. 

Dessa frågor handlar bland annat om ökad mobilitet genom en tätare stad, vilket både minskar 

utsläpp och gör att användningen av jordbruksmark begränsas. Detta vägs mot att grönytor 

behövs för biologisk mångfald och ger ekosystemtjänster så som rekreation, hälsa och ren luft. 

Att grönytor prioriteras för lågt i stadsplaneringen är tydligt både i litteraturen och i denna 

studie, men vad som är en rimlig balans mellan dessa allmänintressen är en svårare fråga.  
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10 Appendix 

10.1 Planeringsriktlinjer kopplade till grönytor 
 

Samutnyttjande/Multifunktionella ytor 

”Olika former för samutnyttjande av ytor och byggnader ska prioriteras och utvecklas. Det finns en 

stor potential att finna innovativa lösningar och synergieffekter vid samutnyttjande.” 

(Malmö stad, 2015, s. 19). 

”För att uppnå en effektiv markanvändning ska markens och lokalernas möjligheter till 

samutnyttjande och flexibilitet alltid ses över. Nytänkande kring sådana lösningar ska prövas i 

området. Då fysiska aktiviteter ska förläggas till en skolgård är det dock viktigt med insyn in i 

skolgården så den upplevs som trygg.” (Malmö stad, 2015, s. 29). 

 

Nyttjas av förskola 

”Integrerade, innovativa lösningar ska prioriteras vad det gäller placering av förskolor och dess 

uteytor. För att effektivisera markutnyttjandet ska solitära byggnader och enplanslösningar 

undvikas så långt det är möjligt. Möjligheterna att skapa spännande utformningar av gårdarna 

och att i verksamheten nyttja närliggande grönstrukturer ska beaktas, liksom möjligheten för 

boende i närområdet att använda gårdarna under tider då verksamheten inte pågår.”  

(Malmö stad, 2015, s. 20). 

 

Sammanbindning av stråk 

”Den fysiska strukturen med stråk, kopplingar och funktioner ska underlätta för invånarna i 

området att mötas och vara fysiskt aktiva.” (Malmö stad, 2015, s. 25). 

”Ett grönt aktivitetsstråk ska planeras söderut längs Österhagsgatan och dess förlängning. Längs 

detta stråk ska det ges utrymme för ett antal olika spontana fysiska aktiviteter. Dessa funktioner 

ska kunna samutnyttjas av närliggande skolor.” (Malmö stad, 2015, s. 29). 

 

Närhet (300 m), Integrering med bebyggelse 

”Ett brett utbud av exempelvis torg, grannskapsparker och gröningar ska lokaliseras maximalt 300 

meter från bostaden, utan att huvudgator eller liknande barriärer behöver korsas. Gröningar ska 

ligga väl integrerat med bebyggelsen.” (Malmö stad, 2015, s. 25). 

 

Kulturhistoriska värden 

”Särskild hänsyn ska tas till befintliga kulturhistoriska värden i samband med framtida 

detaljplanering och bygglovsbeslut. Hänsyn ska tas till såväl helhetsmiljön som de enskilda 
byggnadernas kulturhistoriska värden. Industriella inslag i form av till exempel traverser, 

ledningsstolpar, stoppbockar, grönytor och järnvägsspår, ska förvaltas och utvecklas så att 

området får karaktär.” (Malmö stad, 2015, s. 19). 

 

Dagvatten- och skyfallshantering 

”Ytor för lokalt omhändertagande av dagvatten ska säkerställas så att dagvattnet fördröjs, renas 

och infiltreras.” (Malmö stad, 2015, s. 27). 

”Öppen dagvattenhantering och samhällsservice ska där det är möjligt 

samlokaliseras med den rekreativa grönstrukturen.” (Malmö stad, 2015, s. 25). 

”Lokalt omhändertagande av dagvatten ska ske på ett markeffektivt sätt, exempelvis genom att 

ytor för dagvattenhantering även kan fungera för andra ändamål när de inte är vattenfyllda.” 

(Malmö stad, 2015, s. 27). 
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Stadsodling 

”Odling ska fortsatt ges utrymme inom planområdet.” (Malmö stad, 2015, s. 25). 

”Utrymme för olika former av odling ska finnas, till exempel stadsodling och kolonilotter. Östra 

Sommarstadens koloniområde ska bevaras. Nya odlingsmöjligheter ska etableras längs 

Simrishamnsbanan. Möjlighet till etablering av odlingslotter i nya grönområden eller på tak ska 

prövas.” (Malmö stad, 2015, s. 29). 

 

Bevara befintlig vegetation 

”Befintlig vegetation ska så långt som möjligt tillvaratas i den framtida planeringen av 

planområdet.” (Malmö stad, 2015, s. 26). 

 

Ekologiskt känslig miljö/bevara höga naturvärden 

”Vid ingrepp i ekologiskt känsliga miljöer ska balanseringsprincipen användas i 

planeringsprocessen.” (Malmö stad, 2015, s. 26). 

 

Grönstråk längs Simrishamnsbanan  

”Ett grönstråk längs Simrishamnsbanan ska bli ett permanent stråk för rekreation, odling och 

naturmiljö av ruderatmarkstyp. Möjligheten att temporärt utnyttja spårområdet till rekreation 

och för biologisk mångfald innan järnvägen trafikeras ska utredas.” (Malmö stad, 2015, s. 26). 

 

Grannskapspark 1 ha 

”Planområdet ska innehålla en grannskapspark om cirka 1 hektar. Parken ska placeras centralt 

inom Järnvägsverkstäderna.” (Malmö stad, 2015, s. 25). 

 

Aktivitetsstråk, Rekreation, Viktig mötesplats 

”Ett grönt ”aktivitetsstråk” i Östergårdsgatans förlängning ska ge plats för rekreation, 

fritidsaktiviteter och möten.” (Malmö stad, 2015, s. 25). 

”Förutsättningarna för att anlägga en längre motionsslinga genom och runt området ska 

undersökas.” (Malmö stad, 2015, s. 29). 

 

”Alltid något grönt i sikte” 

”I gator som i plankartan utpekas som gröna, ska utrymme ges för trädplantering. Övriga gator 

ska planeras enligt principen ’alltid något grönt i sikte’.” (Malmö stad, 2015, s. 25). 

 

Luftrening, bullerdämpning 

”Den nya bebyggelsens innehåll och utformning behöver ta hänsyn till spridningen av 
luftföroreningar och buller. I de mest bullerstörda delarna ska verksamhetslokaler och 

parkeringshus kunna användas för att skydda bakomliggande bostadsbebyggelse. Möjligheten att 

bygga genomgående lägenheter för att klara kraven på ’tyst sida’ ska också prövas.”  

(Malmö stad, 2015, s. 38). 

 

Bullerdämpning 

”Där bullerskydd är oundvikliga ska de ges en stadsmässig och yteffektiv utformning.”  

(Malmö stad, 2015, s. 38). 

”Vegetation ska finnas längs gatorna för att förbättra luftkvalitén.”  

(Malmö stad, 2015, s. 38). 
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10.2 Intervjufrågor 
 
Generella frågor 
 
A1. Berätta lite om området - Vad är det ni vill med området, både Kirseberg och Ellstorp? 
 
1. Hur går planeringen av en FÖP till? Vilka strukturer planeras först? Skola, park etc? 
 
2. Vilka underlag har ni använt för planering av grönytor? 
 
3. Har de varit viktiga i dialogen med markägare? 
 
4. Har underlagsmaterial kommit in under processens gång? Har detta ändrat något i planeringen? Och 
det sa du va NVI, och är det något annat som du speciellt tänker på som kommit in senare? 
 
5. Vilka personer har varit med i processen? Det är väl markägare och ni på SBK, alltså i den här 
dialogprocessen. 
 
Faktorer & argument 
 
6. Vad tar ni hänsyn till generellt sätt i Malmö när ni planerar grönytor och parker? Räkna upp några 
viktiga faktorer/argument (Jag skriver upp i tabell) 
 
7. När det gäller FÖP Kirseberg, Vad har ni tagit hänsyn till när ni har planerat grönytor och parker där? Är 
det något som är annorlunda från det du nämnde nu? 
 
8. I den här tabellen har jag tagit ut viktiga faktorer från planeringsriktlinjerna i FÖPen angående 
grönytor. Hur värderar du dessa på en skala 1-5 i förhållande till varandra? 
 
***Lägg till nya faktorer / argument som tagits upp. Är det några som kan sättas ihop med gamla?*** 
 
9. Kan du göra samma sak för varje park i FÖP Kirseberg? Hur värderar du dessa på en skala 1-5 i 
förhållande till varandra för park#? 
 
10. Så nu tänker jag då att man vänder på det, så vilka argument har talat för planering av byggnader i 
områden som utpekas innehålla höga och påtagliga naturvärden i rapporten ”naturvärdesinventering av 
Kirseberg banområde och Ellstorp”? Nämn först några generella argument. Sedan per område (enl. karta 
1-10. Du kan slå ihop områden) 
 
K1. Har Jernhusen kommit med input till er planritning om hur mycket bostadskvarter som är önskvärt?  
 
K2. Har ni varit med i dialogen med kommunen lika mycket som Jernhusen eller har ni kommit in senare?  
 
K3. Får ni input direkt från kommunen om era planer?  
 
K4. Har ni jobbat med planeringsriktlinjerna från FÖPen? 
 
11. Kan du berätta mer om hur ni arbetar för att uppnå planeringsriktlinjerna i speciellt i den tidiga 
planeringsprocessen?  
 
12. Har ni pratat om dessa planeringsriktlinjer i dialogen med markägare? Jag antar att dom har fått 
FÖPen och läst den? 
 
13. Har ni diskuterat ekosystemtjänster i dialogen med markägarna och i så fall hur? 
 
14. Skiljer sig denna dialog från andra dialoger med privata markägare/kommuner? (Vad beror det på?) 
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15. Tror du att markägare värderar på liknande sätt för grönytor och parker generellt sett? Är det några 
argument där de skiljer sig mycket från er syn? 
 
16. Så, vilka argument använder ni er av främst i dialogen med markägarna för att avsätta mark till 
grönytor i FÖP Kirseberg? Vilka fungerar bra / har fått genomslag? Vilka inte? 
 
L1. Både Jernhusen och ni säger att ni är överens om hur mycket park ni vill ha i området men som jag har 
förstått det vill Jernhusen bara ha grannskapsparken, aktivitetsstråket och kanske 1-2 pocketparks medan 
ni vill ha betydligt fler parker? 
 
L2. Hur funkar det med att komma överens över förvaltningsgränser? Intressekonflikter om grönytor? 
SBK agerar diplomat men hur prioriteras andra förvaltningars intressen om grönytor? 
 
17. Vilka förutsättningar i området har varit mest användbara när ni har planerat grönytor? Har några 
förutsättningar medfört komplikationer eller kompromisser? 
 
Bevarande och skapande av grönområden 
 
18. På vilket sätt tycker du man ska använda grönska, både ny och befintlig, generellt sett i Malmö? Hur 
har ni arbetat med det i FÖP Kirseberg? 
 
L3. Jernhusen verkar vara villiga att spara befintliga träd givet att det inte är förorenat runt trädet. Men är 
det värt för dom att göra markprover runt alla träd eller kommer det bli så att kommunen betalar detta? 
Kommer det bli några få träd eller många? 
 
19. Hur arbetar ni för att minimera exploatering av ekologiskt känsliga miljöer i FÖP arbetet? 
 
20. Hur arbetar ni för att ta tillvara på de grönytor/naturvärden/ekosystemtjänster som finns i området? 
Har ni ändrat på någon struktur för att bevara tex ett stort träd? Tex om ni har tänkt att en park "ska nog 
ligga här i stället för att bevara det här stora trädet".  
 
21. Har ni i åtanke att spara befintliga grönytor tex träd, inom bostadsgårdar/kvartersmark, så som på 
bilderna i FÖP Kirseberg? (Jag visar bilden) 
 
A2. Vilka anledningar gjorde att ni ville göra en naturvårdsinventering? 
 
A3. Hade ni börjat planeringen av området när ni fick in naturvårdsinventeringen av ekologigruppen? 
 
A4. Har dialogen med SBK ändrat på hur ni tänker om att bevara befintliga naturvärden och befintlig 
vegetation? Hur? 
 
Styrmöjligheter 
 
K5. Vad har ni för lagar som ni anpassar er efter när det gäller grönytor? Jobbar man något på det sättet 
att "ja det ska vara si och så mycket?" 
 
K6. Kommer pocket parks att ägas av kommunen, markägaren eller de som bygger husen? 
***Mail-respondens*** 
 
K7. Varför gick det inte att pricka in parker där det fanns befintlig vegetation som du pratade om att du 
ville? Du sa att detta prioriterades bort i arbetet med SBK och Jernhusen. 
***Mail-respondens*** 
 
A5. Hur pass angelägna är ni för att vara på god fot med kommunen? Har detta ändrat något i 
planeringen? Alltså har ni gått med på att planera som kommunen vill i något speciellt läge för att 
bibehålla en god relation? 
 
A6. Tror du att ruderat-parker ihop med kulturmiljövärdena kan skapa en attraktiv miljö?  
***Mail-respondens*** 
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A7. Hur ser ni på grönytor och parker för att höja värdet på marken? Ni kommer sälja av mark successivt 
som jag har förstått det? 
***Mail-respondens*** 
 
A8. Har ni bytt Arkitekt-företag? Tex i Ellstorp-delen? Vad berodde det på? 
***Mail-respondens*** 
 
A9. Har ni diskuterat något med andra markägare? Tex Sjösson? Vad har ni diskuterat? Har ni liknande 
intressen eller skiljer de sig? 
***Mail-respondens*** 
 
22. Känner ni att ni har ett bra stöd i PBL, MB eller liknande för hur ni vill planera grönytor i FÖPen? Med 
tanke på att det är privat mark också. Och för att bevara befintliga naturvärden/EST? 
 
23. Ger naturvårdsplanen, grönplan, MKB eller andra policyer och underlagsmaterial tillräckligt stöd för 
att minimera exploatering av höga naturvärden? 
 
24. I PBL står det att man ska balansera mellan privata och allmänna intressen? Hur tungt väger 
bevarandet av grönytor som ett så kallat allmänt intresse, Hur har det ”balanserats”? 
 
25. Har ni rätt verktyg (lagar/policyer) för att uppnå målen för grönytor? Måste ni tjänstemän själva 
argumentera eller övertala i en förhandling? Behöver man andra styrmöjligheter? 
 
26. Känner ni att naturvårdsplanen/FÖP-planeringsriktlinjer/ÖP/miljöprogram/grönplan etc har 
betydelse i dialogen? 
 
27. Skiljer det sig att arbeta med olika markägare? Har de olika intressen? Vilka? 
 
28. Har ni upplevt intressekonflikter med/mellan markägare/SKB? Vilka? 
 
29. Upplever ni att ni kan styra planering i FÖP Kirseberg på det sättet ni tycker är bäst eller får ni anpassa 
er till markägarna eller andra intressenter ofta? Just vid Planering av grönytor? Hur är det generellt sett i 
Malmö? 
 
30. Varför är grönytorna inte större? 
 
31. Varför är de inte planerade enligt var naturvärdena är som högst? 
 
32. Varför har man inte undvikit exploatering i järnvägsområdet där naturvärdena är som högst? Och 
varför balanseringsprincipen inte har kunnat göra mer där? 
 
33. Hade FÖPen sett annorlunda ut om det hade varit kommunens mark? 
 
34. Har ni planerat byggnader eller parker först?  
 
35. Ser ni de planerade parkerna som föränderliga i kommande DP? Hur flexibel är FÖPen? 
 
36. Är det ett problem att det inte finns riktlinjer eller lagar på hur mycket grönska som ska finnas / 
sparas? Hur löser ni detta? 
 
37. Är planeringsriktlinjerna om grönska och naturvärden orealistiska när det gäller möjligheterna att 
vinna över allt det som konkurrerar såsom andra miljömål, tillgänglighet säkerhet kommunikation 
bostadpriser, tätare byggande? 
 
38. Vad gjorde att man har gjort en MKB för projektet? Vad är det för betydande påverkan? 
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10.3 Transkriptioner 

10.3.1 SBK1 transkription 
Intervju – 2018-06-08 

 

Informell inledning 

Det vissa spårgeometriska förutsättningar har gjort att den här passagen fick flytta norrut. Den 

vid kontinentalbanan. Så den går här i stället. Sen här i Elltorps hundgård händer det lite grejer 

hela tiden. Dom byter lite arkitekter då och då, alltså Jernhusen på den här marken, på 

elltorpssidan. Och jag tror att den ser ungefär, inte helt exakt... 

Men det är liksom en gröning som har lite mer "den" formen, som är lite inritat där lite (se ritat i 
karta med bläck).  
 
-Och förskolan ska va kvar? 
Och förskolan är väl här då (se karta). Det är det senaste. Och det är en gröning som ligger så 
ungefär. Ungefär. Och sen har vi så lite halvsporadiskt pekat ut lite små "pocket-parks" ungefär. 
Dels för att liksom, i slutändan tänker vi att det ska finnas en del småparker här och var. Men 
också bara visa att, ja liksom, dom ska finnas och det krävs inte bara för parkernas skull utan 
också för dagvattenhanteringen. Alltså så vi har någon sådan här karta för avrinning (underlag) 
och så har vi lite småparker för att visa att dom ska kunna funka som dagvattenmagasin också. 
Men till stort sett så funkar dom fortfarande (?).  
 
Generella frågor 
 1.     Hur går planeringen av en FÖP till? Vilka strukturer planeras först? Skola, park etc? 
 Ja, alltså strukturerna kommer ju inte först i en FÖP egentligen. Det är lite olika alltså, alla FÖPar 
är väldigt liksom olika. Vi ju hållit på med en i nyhamnen och det är ganska annorlunda för där är 
det vi som äger den mesta av marken och det är kommunen som liksom har initierat 
processen. Här (Kirseberg) är en privat fastighetsägare som är väldigt drivande i processen. Men 
man kan väl säga att om vi tar det här som ett exempel så kan man säga att Jernhusen sa att 
"Jamen, nu vill vi komma igång här på nåt sätt". Och då har vi börjat lite försiktigt genom att 
prata med folk i Kirseberg. Och liksom titta på vilka förutsättningar som finns och göra en grov 
uppskattning av hur många bostäder och hur många arbetsplatser, tror vi, kan finnas här. Och 
när vi har dom ganska grova uppskattningarna, då kan vi liksom titta vidare, jamen hur mycket 
skola behövs, hur mycket förskola behövs, hur mycket.. eeh vi har inga direkta siffror på hur 
mycket park som behövs men, på ett ungefär liksom, om vi vill ha det fördelat på de riktvärden 
vi har, var kan dom ligga, lite så grovt. Och så har vi en massa förutsättningar.  
 
-Så ni har inget riktvärde på hur mycket park och grönyta som ska finnas? 
Nä vi har inga sånna (riktlinjer).. vi jobbar lite på det. Det är lite svårt. 
Men sen kan man också säga att det första vi gjorde var att vi tog fram en huvudinriktning, alltså 
det som man kan säga är liksom, Jernhusen har velat sätta igång här ganska länge och vi har 
sagt: "nja, det är inte riktigt läge". Men sen har vi fått ett beslut att vi ska göra en station vid 
simrishamnsbanan, östervärnsstation. Att den ska öppna igen. Och då plötsligt blir det här 
området mer centralt, och då kände vi att jamen här är det läge... Man kan säga att i vår 
kommunövergripande ÖP så har vi strategier att: vi vill förtäta i stan, främst vid stationerna. Och 
då plötsligt så är ju det här ett jätteintressant område om man tittar på den här.. alltså här (visar 
var stationen ska ligga på karta) är en kilometers radie från stationen och det täcker in nästan 
hela planområdet. Och så har vi då gjort en grov uppskattning: hur många bostäder och 
arbetsplatser... och då kan vi liksom generellt se att jamen en kilometer från stationen så kan vi 
öka antalet personer. Då är det liksom boende och sysselsatta, från 28000 till 40000. Och det är 
egentligen en ganska kraftig ökning i ett stationsnära läge. Så det är liksom en 
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grundförutsättning. Sen har vi tittat på liksom, vad kan vi få med oss här? hur kan vi göra det här 
på bästa sätt? Vilka värden kan följa med? Och då har vi sett att Kirsebergstaden, det är en liten 
egen enklav. Det är en ganska stor barriär mellan liksom... (järnvägen). Stan slutar på ett ställe 
och sen börjar Kirseberg. Och då har vi sett jamen då har vi liksom en huvudinriktning att det 
här ska växa ihop på något sätt, den här barriären ska överbryggas. Staden alltså Malmö, växer 
mot Kirseberg och Kirseberg växer mot Malmö på något sätt. 
 
- Men kan man säga att ni har räknat ut hur mycket bostäder som behövs och ni utgår från det 
liksom? 
Nä inte som behövs. Vi har gjort en uppskattning på hur många tror vi kan få plats där ungefär. 
 
-Vad tar ni hänsyn till då liksom? 
Jamen då har vi titta på omkringliggande strukturer och sett vilken typ av täthet vi kan tänka oss 
här ungefär. Vi vill se lite ungefär som att Malmö växer "dit" med den skalan som Malmö har här 
och Kirseberg "hit" med den skalan som Kirseberg har där (visar på kartan områdena i 
Kirseberg runt FÖPen). Så kan man se på ett ungefär liksom. Så blir det ju inte riktigt exakt och 
sen så har vi ett ganska högt tryck på bebyggelse överlag och våra politiker vill gärna att vi ska 
bygga ganska tätt och ganska mycket. Och då är det liksom lite mer (täthet) egentligen, än vad vi 
har i Kirseberg. 
 
-Så lite tätare? 
Ja precis. Exploateringstalet ligger i Kirseberg på kanske 0,6-0,7 och här kanske det ligger på 1,0 
(FÖPen). Alltså så det är lite upptryckt. Men att vi ändå försöker hålla lite den skalan. Vi vill inte 
att det ska vara två olika områden här utan vi vill att Kirseberg ska va ett och samma. 
 
Men utifrån det så har vi sen tagit fram lite olika målsättningar: 
Vi vill ha en integrerad sammanhållen stad, 
Livskvaliten och närhet, 
en grön stadsdel, 
kulturell identitet i varierande miljö, 
och robust struktur som tål olika framtidsscenarier. 
 
Och sen så arbetar vi utifrån dom här. Och när vi har det här på plats (målsättningar), det är då 
vi börjar titta på den faktiska strukturen. Och det är liksom ingenting som går före något annat. 
Vi vet att vi behöver en eller två skolor, och dom ska finnas någonstans. Vi vet att vi behöver 
park, det ska finnas någonstans. Vi vet att vi behöver ett gäng förskolor. Sen så måste man kunna 
röra sig längs området, det är så mycket bostäder så att vi behöver en huvudgata igenom. "Var 
ska den ligga?" det är liksom ett pussel, att försöka hitta.. hur kan vi göra det på bästa sätt? Men 
det är liksom ingenting som kommer före något annat egentligen. Sen kan man väl säga att 
parallellt med att vi tog fram det här, eller egentligen före, så var ju Jernhusen som är markägare. 
Dom liksom på nåt sätt initierade det, dom hade ett parallellt uppdrag där dom hade arkitekter 
som tittade på det och kom med ett förslag och sa liksom: "såhär vill vi göra det" och det är också 
en förutsättning som vi får ta hänsyn till liksom. Det är dom som äger marken och vi är ju liksom 
måna om att ha en god relation med dom, och dom är måna om att ha en god relation med oss. 
Så vi har haft en ganska bra dialog liksom, men dom som markägare, det är dom som bestämmer 
över marken så vi vill inte va för radikala liksom. Då kan det slå bakut. Men i ett första förslag 
som dom hade här så hade dom ingen park (Ellstorp). Det här är inte ens första förslaget (visar). 
Ska se här... Det här var deras första förslag. Det ser grönt ut, men det är bostadsgårdar, och det 
här som ser ut som en park, det är en kombinerad förskola och skola. Så det finns liksom ingen 
allmän (park). 
 
- Parken där räknas till skolan? 
Ja. Alltså dom vill ju se det som en samutnyttjande lösning att det kan va park, skola och förskola 
och det är vi ganska positiva till men det ska inte va det enda alternativet. Det ska va en win-win 
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och inte att det är helt stängt liksom... Då vill gärna se att en skola ligger intill en park och att 
man kan hitta lösningar där. Inte bara att det är en skolgård som sen också kan användas som 
park.  
 
Jamen utifrån alla dom här förutsättningarna så tog vi fram då det första samrådsförslaget 
(visar) 
 
2. Vilka underlag har ni använt för planering av grönytor? 
Ja precis, och det är egentligen allt det här jag sa. Jag skrev upp lite här... senså tittar vi också.. 
när det handlar om grönytor så har vi en grönplan, den är gammal, men där finns vissa 
riktvärden för avstånd till park, som vi försöker ta hänsyn till. Alltså att man som boende ska ha 
max 300 meter till en liten park, minst 0,2 ha och sen ska man ha minst 500 meter till en 
granskapspark som är minst 1 ha. och 1000 meter till en stadsdelspark. Och där har vi 
ett problem för det här är egentligen .. man kan säga att här .. vi har gjort lite analyser.. (visar) 
men vi har ju inte internet...  
Men man kan säga att för just stadsdelspark så har vi ett bristområde i den här delen av staden. 
Dom når inte en stadsdelspark på minst 5 ha inom 1000 meter. 
 
- Här då, västra delen av spåret? 
Ja. Men här når man (östra delen av spåret).  
 
- Bejers park då? 
Ja. Men här (elltorps området) når man det inte. Så det är en av många förutsättningar och mål 
som vi hela tiden får väga mot varandra. Och det är någonting som vi inte har lyckats med här, 
att få till stadsdelsparken.  
Sen har vi den här naturvärdesinventeringen, den kom liksom lite senare, men den har liksom 
ändå påverkat det fortsatta arbetet. Den kom efter samrådsförslaget.  
 
- Samrådsförslaget är den här FÖPen? 
Ja, det är vårt första utkast. Första remissinstans alltså. Det är ganska mycket som är liknande 
men ganska mycket som har förändrats också. Men den har vi ju fått ta hänsyn till, inte från 
början utan i ett senare skede.  
 
- Men har naturvårdsinventeringen ändrat något när den kom in? Har den ändrat strukturerna? 
Ja, ja lite grann. 
 
- På vilket sätt då? 
I samrådsförslaget så hade vi liksom en park här (grannskapsparken) som va ungefär 1 ha stor. 
Och det tyckte vi var ganska litet. Först så när vi såg den här. Det är egentligen bara denna delen 
(norra delen av nuvarande park). Så det första vi gjorde var att förstora den ner hit så att man 
skulle kunna täcka in hela den här "nr 2" (i NVI). 
 
- Så i början var det bara den norra delen, och sen så blev det hela av "nr 2" i NVI? 
Ja, ja. Sen så testade vi med att flytta... Så vi har huvudgatan som gick såhär i samrådsförslaget 
(öster om, precis bredvid parken). Då flyttade vi den först hit (öster om den parken) så att vi 
skulle kunna inkludera även dessa delarna, och detta, på något sätt (söder om det stora huset). 
Så att det skulle kunna bli en del av parken, också för att få till mer park; inte bara för det här. 
Det är hela tiden att försöka hitta mervärden liksom. Och sen senare efter ytterligare 
diskussioner så har vi flyttat huvudgatan ytterligare ett steg. Så den ligger här borta nu (ännu 
längre österut). Så nu har vi ... Nä det är ju i och för sig inte... Inte för dennas (parken) skull, utan 
bara för att få till mer park, även det här som inte är klassat som högt (enl NVI) har vi kunnat få 
till. Men att det i alla fall är en större park.  
 



98 
 

Man kan ju säga… Att bevara befintlig vegetation, vi försöker trycka på det, men det är ganska 
svårt. Det har en ganska så svår pedagogisk process för dom som bor där att kunna njuta av 
ruderat-parkskaraktären liksom. Det är ganska speciellt. Det är inte alla som förstår att..  
 
 
 
 
- Du menar "nr 1-området" (i NVI)? 
Nä jag menar överlag; ruderat-vegetationen liksom. Men om man har lite större områden som är 
park så kan man även ha dom frodiga delarna, alltså att man kan ha olika delar i en och samma 
park, så kanske det är lättare. Det är svårt att veta exakt utgången. 
 
Sen har vi naturvårdsplanen, den pekar ut (olika områden som är värdefulla(?)). 
 
- Men den har inte pekat ut det här området? 
Nä, den har bara pekat ut spårområdet. Så det har vi försökt ta hänsyn till också, att vi i väntan 
på att den ska trafikeras så ska det här va ett grönt och rekreativt stråk. Och sen även sen när 
den trafikeras att man ska försöka behålla delar av den i alla fall som ett rekreativt stråk.  
 
Sen har vi vår kommunövergripande ÖP där vi pratar lite mer i allmänna ordalag om hur vi vill 
planera parker. Alltså hur vi ska tänkta när vi ska planera nya parker.  
 
- Som inte står i FÖPen då? Alltså det är mer specificerat tydligare där? 
Ja precis. Tex vi har en strategi här... (läser upp från "grön stad" s 35 i ÖP) "nya parker ska 
lokaliseras integrerade i stadsstrukturen för tillgänglighet och närhet och i första hand placeras 
som samlande stadsrum där bebyggelsen vänder sin framsida mot parken." Så det är ju också 
sånna här grejer som vi får ta med oss. Så vi har många olika underlag hela tiden.  
 
Vi har topografiska förutsättningar .. man ser liksom, var samlas vatten. För att liksom dra nytta 
av parken som också en dagvattenhantering.  
 
Vi har en plan som heter plan för samhällsservicens markbehov i Malmö som tittar på egentligen 
samhällsservice, och hur man kan hitta samyttnyttjande-lösningar, så som dom har föreslagit 
här, fast det här är kanske lite väl grovt. 
 
- Förskola och park? 
Ja precis. Och kan man hitta win-win lösningar. Vi har ett jättebra exempel i Hyllie där det finns 
en skolgård som har sina mått och utanför den så finns det en park och emellan så går det bara 
ett dike. Det är det som är gränsen. Det gör att skolbarnen, dom kan leka i parken om dom vill. 
Det gör att i praktiken så har dom en jättestor skolgård. Men det gör också att hela skolgården 
också är park efter skoltid. Liksom lite sånna lösningar som man försöker hitta. Så det har vi inte 
heller lyckats med här heller kan jag tycka i Kirseberg. Men det är sånna tankar vi försöker ta 
med oss. Sen har vi ju såklart Jernhusens önskemål... 
 
- Du säger att ni inte har lyckats med det? Tex här är det ju en förskola som ska ligga bredvid en 
park i Elltorps hundgård? 
Ja, vi kan ju hoppas att det kommer funka. 
 
- Varför tror du det inte kommer funka? 
För att det är ju jättesvårt i praktiken att få till det. Det är olika förvaltningar som sköter... Man 
kan säga förskolan drivs och sköts av serviceförvaltningarna och förskoleförvaltningen och 
parker sköts av vårt fastighets- och gatukontor. Och dom har olika entreprenörer och att hitta 
samarbeten där, det är liksom väldigt krångligt.  
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- Är det svårt att hitta samma entreprenörer som kan göra båda? 
Ja för dom är upphandlade på flera år. 
 
- Så dom måste använda sig av dom entreprenörerna dom har? Och dom vill inte samarbeta eller 
dom? 
Alltså så långt kan jag inte riktigt, jag tror dom kan tycka att det är svårt. Allting är svårt som inte 
är standard liksom.  
Alltså det exemplet jag sa, det var en skola och där går det att hitta det. Men för förskolor är det 
mycket svårare för förskolorna vill gärna ha det helt inhägnat också och då blir det inte helt lätt 
att få dom här riktiga flödena över... Men kanske vi lyckas att få den förskolan, det är möjligt.  
 
- Blir det mer i detaljplanen sen då? 
Ja precis.  
Men vi har på järnvägsverkstäderna-delen så har vi två skolor och dom ligger inte mot någon 
park direkt.  
 
- Du menar här i Järnvägen 1:5? 
Man kan se, här har vi en skola och här en (rosa strukturer i FÖPen) och dom ligger inte kloss 
intill någon park, någon av dom, vilket gör att vi har liksom inte gjort grundförutsättningarna för 
att det ska lyckas helt med det där samutnyttjandet helt. 
 
- Men räknas inte det här som ligger intill? Eller det är en väg emellan där? 
Ja. Men möjligtvis detta. Här kanske är lite mer en gränd där man inte.. Men här (det andra 
stället) kommer det vara biltrafik. Alltså det går säkert att hitta sätt men det blir inte det här 
riktiga att man känner att parken plötsligt blir mycket större efter skoltid, för att det kommer 
vara en gata här emellan. Men här kanske vi lyckas med, alltså här är en fotbollsplan och en 
skolgård, där går det säkert att hitta någonting. 
 
- Den fotbollsplanen skulle ni ändra till park i den nya FÖPen? Det såg ut som det? 
Nä, det är möjligt att det såg ut som det. Jag kan också säga (hen har skrivit en lista på 
förutsättningar/underlag/typ vad de tar hänsyn till) att vi har också Jernhusens önskemål, vi 
har Synpunkter från medborgare och sen när vi jobbar i FÖP så jobbar 
vi förvaltningsövergripande. Alltså vi har en arbetsgrupp som är ganska få personer, sen har 
vi projektgrupp som är större och som sträcker sig över förvaltningarna och sen har vi en 
referensgrupp som är ännu större. Det är hela tiden diskussioner mellan förvaltningarna.  
 
- Men den minsta gruppen är ni här, ni fyra här på SBK? 
Ja precis. 
  
3.     Har de (underlagen) varit viktiga i dialogen med markägare? 

Alltså dom är ju viktiga för att vi ska bli bekväma i vad vi föreslår så att om det kommer frågor så 
ska vi kunna argumentera för dom. Det går liksom inte bara att föreslå något och säga "det här 
tycker vi är bra för att vi är bäst", för det är vi inte, haha. Man måste vara lite ödmjuk. Men kan 
man underbygga allting så är det alltid lättare. Och det har fungerat bra. Alltså som sagt, 
Jernhusen från början dom hade inga parker. Och då har vi liksom pratat med dom och pratat 
och pratat och sagt samma sak om och om igen och tillslut sätter det sig liksom. 

 
- Vad har ni sagt då liksom? 
Äh, det kommer jag inte ihåg exakt vad vi har sagt, men på något sätt handlar det ju om att; vi vill 
ju samma sak; dom vill skapa en trevlig stadsdel. Och en grundförutsättning för det är att det 
finns lite allmänna platser som folk kan vistas på som är gröna. Just i förhållande till park. Men 
det är massa andra frågor hela tiden. Det är inte bara det här som vi har pratat med dom om.  
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4.     Har underlagsmaterial kommit in under processens gång? Har detta ändrat något i planeringen? 
Och det sa du va NVI, och är det något annat som du speciellt tänker på som kommit in senare? 
Alltså inte i förhållande till park. Men det har ju skett lite utredningar på olika plan. Som jag sa, 
det här med att vi hade någon spårutredning, som visade att nämen det blir ju inte så bra att ha 
den här (gången under kontinentalbanan) för då måste man ju gå ner mycket djupare och man 
vill gärna ha en så rak passage som möjligt och då har vi behövt flytta den. Men i förhållande till 
park är det egentligen bara den här (NVI) som har ändrat på strukturen. 

 
5.     Vilka personer har varit med i processen? Det är väl markägare och ni på SBK, alltså i den här 

dialogprocessen. 
Ja, det kan man säga. Sen har vi också träffat medborgare och olika intressenter i 

området, föreningar och näringsidkare. 
 
- Har det påverkat grönytor? 
Nä, det tror jag inte. Inte direkt. Sen kan man ju också säga att precis i början, de första grejerna vi 

gjorde va att på ett ganska basic sätt.. Vi va på Backakarnevalen eller vad det heter där det va 
jättemycket folk från området och vi hade en stor karta. "Sätt en grön plupp på din favoritplats 
och sätt en röd plupp på någonting som du gärna skulle se utvecklas" och så va det inte mer än 
så. Och då satte absolut övervägande alla en grön plupp på Bejers park. Så man förstår liksom 
betydelsen av någonting grönt i området. 

 
- Det va inte bara i kontext av grönytor då utan det var hela stan? 
Nä, det va överlag liksom. Vi hade ett utsnitt som va såhär stort (hela Kirseberg). 

Så det kan ju ha påverkat lite också. Men jag tror inte mer än vad vi var medvetna om från 
början. 
 
Faktorer och argument 
 

6.     Vad tar ni hänsyn till generellt sätt i Malmö när ni planerar grönytor och parker? Räkna upp 
några viktiga faktorer/argument (Jag skriver upp i tabell) 

 
Jag skrev upp en lista också på den här frågan. Alltså dels så är det ju befintliga förhållanden, 
exempelvis befintlig vegetation, kulturhistoriska värden. Vi har som jag var inne på; möjligheter 
för samutnyttjande. Sen har vi det här som stod i översiktsplanen (FÖP). Ska jag ta det igen? (Jag 
skriver ner). 

 
Befintliga förhållanden: 
- Befintlig vegetation 
- kulturhistoriska värden 
Sen har vi det jag pratade om från plan för samhällsservicens markbehov alltså det här 
möjligheter för samutnyttjande och då är det ju på olika sätt egentligen. Vi vill ju ha egentligen 
alla ytor så markeffektiva som möjligt, att man inte har en funktion på en yta.  

Exempel: 
Alltså har man ett bostadshus vill vi gärna att man ska ha ett grönt tak så att det kan ge andra 
effekter. Har vi en park så vill vi gärna att det ska fungera för dagvatten och kanske då, det här, 
samutnyttjande med skolor och förskolor. Det är bara som exempel. 

 
Sen har vi, det som jag berättade från ÖP, att det ska vara väl integrerat i staden, att det inte ska ligga 

som en utsides enklav eller att det ska vara en långsträckt remsa längs en väg, utan att det ska 
vara en samlande funktion där vi gärna då vill att bebyggelse vänder sina entréer mot också så 
att det inte blir en baksida utan att det ska ha en framsida. 
Användarvänligt har jag skrivit. Som exempel att det inte ska vara bullerstört. 
Sen vill vi gärna med tanke på de här riktvärdena från grönplanen så vill vi gärna se en mix av 
stora och små parker. 
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- Så variation, kan man säga det? 
Näe, ja alltså variation vill vi gärna se inom parkerna men att det finns en variation i 
parkstorlek i staden. 

 
- Så olika typer av parker? 

Ja olika storlekar på parker. Det ger liksom olika förutsättningar. Sen kan man ju gå ner i nästa 
steg. Har man en stor park kan man hitta mycket variation inom den. Är det en mindre park så 
kanske bara är någon karaktär till exempel.  

 
- Och då variation inom parken också? (Om jag ska skriva upp i tabellen) 
Eh, ja precis. Det är ju inte... Vi kommer ju inte så långt riktigt. Det ligger ju egentligen på en 
annan förvaltning men vi kan ha lite önskemål kring det och då kan man väl säga att storleken är 
en faktor som kan påverka hur varierad en park kan vara. Men vi vill ju gärna se att man kan få 
in olika karaktärer inom en park också. Men det ligger inte riktigt på oss.  
 

Sen så är det det här med rimliga avstånd från boende. 
Sen dagvatten / skyfall, men det kanske kommer in under samutnyttjande egentligen.  
 
- Kan jag kalla det öppen dagvattenhantering? (I tabell) 

Eh ja, det brukar ju vara. Öppen dagvattenhantering brukar egentligen vara hur, att man inte har 
ledningar i gatan. Men det är snarare (med dv o skyfall), då att vid kraftigt regn ska parker 
kunna fungera lite som magasin egentligen. 

 
- Så det räknas inte som öppen dagvattenhantering riktigt att parker... (agerar magasin)? 

Ja det gör väl det egentligen men det kan också misstolkas om man säger öppen 
dagvattenhantering. Det brukar man oftast se som...  

- Bäckar och diken? 
Ja ungefär, det kan man säga. Så det kommer lite under samutnyttjande egentligen. Men ja du 
kan skriva dagvatten / skyfall (som en rubrik i tabell). Sen så är det att det ska vara lätt att nå till 
fots och cykel. 
 
- Det är inte samma som avstånd till boende? 

Nä det är mer hur man kan röra sig igenom ett.. man kan ju ha nära, men att det är en stor 
huvudgata (emellan). Så kanske snarare att det är hur stråken går.  
Sen nära samhällsservice. Det var dom. Det finns säkert fler. Det var bara nu snabbt när jag 
listade upp några.  

 
7. När det gäller FÖP Kirseberg, Vad har ni tagit hänsyn till när ni har planerat grönytor och parker 

där? Är det något som är annorlunda från det du nämnde nu? 
Ja det är det väl alltid. Det är alltid annorlunda på alla ställen. Det är alltid olika förutsättningar. 
 
- Hur har dom här förutsättningarna spelat in i Kirseberg? 
Man kan väl säga att en av dom första grejerna som verkligen satte sig, det var ju den här parken 
(granskapsparken). Ja norra delen av den befintliga, eller av den som vi tänker till 
grannskapspark. Där det är en sån tydlig ensembel mellan de här kulturhistoriska byggnaderna 
och där det är en befintlig.. det är grönt idag och det är inramat av gamla byggnader och det 
kändes naturligt att "här vill vi ha en park".  
 
- Då är det befintlig vegetation som räknas in där? 
Befintlig vegetation och kulturhistoriska värden ja.  
 
- Är det någon mer faktor som du skulle säga spelar in där? 
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Ja. Det här är ju i mitten av (området). Det är ett ganska tydligt avgränsat område, 
järnvägsverkstäderna-området. Det här är ganska i mitten och det är på något sätt, tänker vi att 
det kan ha en väldigt samlande kraft alltså det här att det är väl integrerat i staden. Så det var 
egentligen många aspekter på en och samma gång som stämde in på samma gång här.  
Vad hade vi mer.. ja det kommer ju in under det här med rimliga avstånd också... och att det inte 
är bullerstört. Jag hade det här under användarvänligt egentligen, och då var ett exempel buller. 
Men jag tänker att många av dom här går in i varandra på något sätt. Alltså är det en samlande 
park i mitten så kan man tänka sig rimliga avstånd från boende. Och sen har vi utifrån det här 
försökt anpassa stråken så att den ska vara lätt att nå till fot och cykel. Men det var i efterhand. 
Här finns inga stråk idag. Annars kan man tänka sig "här har vi tydliga befintliga stråk så här 
passar en park", men här var det snarare: "här passa en park så då får vi anpassa stråken efter 
det. 
 

*************************************************************** 

Tabell börjar 

*************************************************************** 

8. I den här tabellen har jag tagit ut viktiga faktorer från planeringsriktlinjerna i FÖPen angående 
grönytor. Hur värderar du dessa på en skala 1-5 i förhållande till varandra? 
***Lägg till nya faktorer / argument som tagits upp. Är det några som kan sättas ihop med 
gamla?*** 
 

- Då vet jag inte om vi ska välja den här kartan eller den nya? 
Det kan vi göra (använda den gamla), dom är väldigt lika. 

 
- Jag har ju bullerdämpning där.. 
Ja men det är inte samma sak. För det här (ej buller stört) handlar om att parken ska placeras där 

det inte är bullerstört. 
- Ska vi lägga till det? 
Ja det kan vi göra. 
-Eller ska man ta det som användarvänligt? 
Nä jag tror... när jag skrev användarvänligt tänkte jag på buller. 
 
- Sen så har vi olika storlekar på parker. Jag skrev variation här, i grönska men det kan man tolka mer 

som inom parken? 
Ja och det är också en viktig aspekt. Men den kan vara kvar tycker jag. 
 
-Är det liksom inom parken då? 

ja. 
-Och sen har vi olika storlekar på parker?  

Ja ja. 
 

-Och då är det liksom. "ja man placerar den här parken för att vi behövde en liten park där" Eller kan 
man tolka det så? 
Eh alltså egentligen, det här va ju mer generellt för hela stan. 

 
- Ja först är det ju det. 
I förhållande till FÖPen så kanske det inte betyder riktigt samma sak egentligen. Här har vi fått till en 

grannskapspark och vi fick kämpa ganska mycket för det och vi kan få till småparker efter 
det. Jag tänker att dom små parkerna, dom brukar man kunna få till, det är dom stora som är 
problematiska, speciellt när det är (privat mark)... nä det är det också på kommunal mark. Det är 
svårt att få till stora parker. Den här (grannskapsparken) är inte en speciellt stor, den är 2 ha. 
Men för oss var det väldigt viktigt att få till en grannskapspark. I förhållande till det här, när man 
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översätter det, så var det viktigt att vi skulle ha en grannskapspark på minst 1 ha och så blev den 
2 ha till slut.  

 
- Så här är två till som kanske inte är med: dagvatten / skyfall. Jag har skrivit öppen 

dagvattenhantering. 
Ja vi kan ju tolka det som samma sak då. Öppen dagvattenhantering ser vi gärna också längs gator 

och liknande, och på gårdar. Men det är inte det vi tänker riktigt i parker. 
 
- Och sen så var det också "lätt att nå med cykel och gång".  

Ja. 
 

- Vi har ju skrivit "närhet till boende 300 meter" 
Ja. Men jag tror att i FÖPen beskriver vi också att det ska vara nära utan att passera stora gator. 
Ja då är det lätt att nå till fots och cykel.  

 
- "Sammanbindning av stråken" kan det räknas? 

Ja där har vi någonting som vi kan översätta. 
Ja men då fyller jag i lite... 
...Nyttjas av förskola. Det är inte en förutsättning för att FÖPen ska fungera men det är någonting 
som vi gärna ser... 

...och sen har vi variation i grönska inom park. Det är ju någonting som vi önskar men som vi inte 
riktigt har rådighet över. 

 
- Hur viktigt har det varit i FÖPen? 
I FÖPen beskriver vi liksom ett önskemål. Men det är inte vår fråga riktigt egentligen. Jag sätter en 4 

för att det är ju viktigt. 
..."alltid något grönt i sikte" det är ju något annat. Det handlar egentligen inte om parkerna utan om 

gatorna. ... Om man tänker fasader och liknande, att det inte är en spikrak fasadlinje utan att det 
kanske går in på sina ställen så att man får små fickparker här och var eller att det växer ett träd 
där och att det hela tiden händer någonting. 

- Så det kommer mer in på detaljplanen sen kanske? 

Ja. Men vi har det som en viktig förutsättning men det har inte med park-planeringen i sig att göra. 
 

***vi stryker grönt i sikte*** 

Och det är ju samma sak med den här med öppen dagvattenhantering. Sen är det ju snarare då 
.. skyfallssäkring.  

 
- Ska vi kalla den då dagvatten / skyfall då? 

Ja jag tycker det.  

Det är också viktigt (dagvatten/skyfall). Men det ligger lite på en annan skala. När det väl ska 
detaljplaneras så kommer det.. man kan väl säga att den här och den här är dom som vi verkligen 
ser att dom måste vara där.  

- Den avlånga norra?  
Ja (nr 7). (och grannskapsparken) 
Det här är liksom jätteviktigt för området. De mindre som ska fungera för.. de mer fickparkerna, 

någon enstaka gröning. Det är inte jätteviktigt var de ligger i förhållande till dagvattenhantering, 
men vi måste ha dom. 

 
- Ni måste ha dom för dagvattnets skull också? Men det är inte jätteviktigt? 

Själva placeringen är inte jätteviktig i det här skedet, men dom måste komma till, men inte exakt 
var, så att säga. Så jag vet inte riktigt hur jag ska bedöma det. Det är en 5a på viktighet men inte 
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för placeringen i sig just nu. För att det kommer hända grejer när man väl bygger, man kanske 
fyller upp lite på nåt ställe, och då ändra topografin och då är inte den där parken lämplig just 
där och då kanske man ska ha den där i stället. Så jag skriver kanske en 3a här då. 

 
- Så det handlar mer om mängden då av parker? 
Ja precis. Så kan man se det. Absolut. 
 
...Stadsodling. Vi har ju föreslagit stadsodling här i en rand. (där dom gula är. "fritid" på kartan). Det 

har vi tänkt som stadsodling. För att dels på nåt sätt kompensera lite. Här är odling som 
försvinner, här är kolonier som försvinner. Det finns liksom en kultur av odling här (i Kirseberg). 
Och här är massa odlingslotter som också med tiden kommer försvinna. Liksom lite kompensera, 
för det finns en vilja här. Men också för att på nåt sätt göra något... alltså 30 meter från spåret får 
vi inte bygga något och så kan vi garantera att det här inte blir markparkering. Vi måste ha 
någonting där på nåt sätt. Så det är också lite så: slå många flugor i en smäll. Viktighet är 4a säger 
vi. 

 
...Biologisk mångfald  det är superviktigt. Också med tanke på de förutsättningar som finns här och 

hur mycket som vi föreslår ska försvinna. Man tänker på den här (visar karta) så är det ju  
ganska lite ytor kvar i den här, område 1 (NVI), som vi faktiskt bevarar som grönt. Och här finns 
ju förhoppningar om att kompensera på olika sätt.  
 

- På plats eller på annan plats eller både och? (Balanseringsprincipen) 
Alltså helst på plats, men om det inte går så kanske på annan plats i ett annat funktionellt 

sammanhang, men helst på plats.. om det funkar. Men vi har inte riktigt några 
fungerande verktyg för det och vi har heller ingen, som sagt, rådighet över marken. Så det är lite 
svårt, men vi vill ju gärna kompensera för det som försvinner.  

 
Men om biologisk mångfald och den skull vara en 5a så skulle ju mycket mer bevaras av det här 

(område 1 i NVI). Här har vi liksom det stationsnära läget som på nåt sätt väger tyngre än den 
biologiska mångfalden i det här området. Det kanske bara blir en 3a här då. 

 
...Bevara befintlig vegetation, det vill vi ju göra så mycket som möjligt där det går. Det är ju också 

massa svårigheter kring det där. Till exempel har vi en förskola, och då kommer med största 
sannolikhet allting (bef. veg.) försvinna för då är det mycket känslig markanvändning och då får 
det inte finnas några föroreningar i marken. Det är samma sak med skolor, och bostäder 
egentligen. 

 
- Men hur är det med parker då? 

Man kan säga att man har något som är "mycket känslig markanvändning". Det finns olika 
nivåer. Har man kontor och industri så är det inte speciellt känsligt, då kan man ha en del 
föroreningar. Är det bostäder, skolor och förskolor då kan man knappt ha några föroreningar. 
Och så ligger parken där emellan någonstans, men inga exakta gränsvärden. Och det är ju också 
vår förhoppning, att man inte ska behöva sanera, om vi inte måste. Men vi trycker på att i FÖPen 
att man ska bevara befintlig vegetation. 

 
- Men liksom generellt i placering av parkerna, hur tungt har den befintliga vegetationen vägt in? I 

förhållande till dom andra också? 
Man kan säga att vi har ett önskemål att bevara stora träd där det är möjligt och då är ju det här 

"alltid något grönt i sikte" ett sätt att försöka få till det. Har vi ett stort träd som ligger där vi 
planerar bebyggelse så betyder det inte att vi vill att det ska huggas ner utan då betyder det att 
vi vill ha en förskjutning i fasaden. 

 
- Är det mer på DP nivå eller kan ni göra något i FÖPen också? 
Vi kan egentligen bara beskriva det i ord.  
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Men det är ju också i den här naturvårdsinventeringen så har vi också blivit medvetna om att det 
finns höga värden av befintlig vegetation. Och det är något som vi har jobbat ganska mycket med 
tillsammans med Jernhusen, att dom också ska inse värdet av det. Och det har väl i slutet också 
landat i att dom är ganska nyfikna på det här med ruderatparker och liknande. Så det går framåt 
men vi kommer ju aldrig bevara all vegetation där så det kanske också ligger på en 3a...  
 

Ekologiskt känsliga miljöer / bevara höga naturvärden...  
ja ekologiskt känsliga miljöer, då är vi egentligen inne på områdena i sig. Och vi försöker 
verkligen med det här området (vilket?).  

 
- Vad menar ni med känsliga miljöer? Är det då att det är ovanliga naturvärden, som rödlistade arter 

eller ? 
Jag vet inte riktigt. Jag tror det vi menar är områden med höga naturvärden.  

 
- Och om det är höga naturvärden så är det ofta att dom är ovanliga? 

Ja, så kanske det är.  
 
Men man kan väl säga att här (2an i NVI) försöker vi och här (1an i NVI) kommer det inte gå så bra. 

1an kommer bevara så mycket, kanske på sina ställen. Vi har någon parksnutt inritad. Vi ska 
försöka få upp saker på tak om det går. 

 
- Och det här valnötsträdet tex? 

Ja, det ska vi försöka bevara. Alltså sånna stora träd ska vi försöka bevara. 
 
- Det får man väl inte ta bort för att det är så stort? 

Ja jag tror att man kan få dispens, men det är ingenting som man bara får hugga ner. Det mesta 
här, eftersom det är privat mark, så det mest kan dom göra lite vad dom vill med. Alltså dom 
skull kunna lägga asfalt över alltihopa egentligen. Men dom vill ju ha en god dialog med oss på 
kommunen, dom vill inte ha några låsningar liksom. Men sånna här stora träd ska vi försöka 
bevara... Men ääh det är svårt alltså. Man ser ju här även i Ellstorp att det är ju 
en dragkamp liksom. Här fick vi kämpa bara för att för att få in en park, alltså en gröning (bara), 
länge länge. Men det har vi lyckats med tillslut men kanske skulle vilja se att den låg på andra 
hållet, för där är ganska stora träd.  

 
- Blir det nu att den ligger mer hitåt? 

Näe, den ligger ungefär som det är inritat här. (med bläck som vi ritade in). 
- Och där är ju en parkering nu och det är ju lite synd? 

Ja. precis. 
Sen så har det då kanske andra fördelar. Vi tänker då framöver att, från norra sorgenfri att nåt grönt 

stråkaktigt som går lite sådär (ska finnas) och att parken kan koppla an till det så det har vissa 
andra fördelar. Men i förhållande till befintlig vegetation så kanske det inte är optimalt. 

  
...Men jag tänker också att vi jobbar i motvind här. Alltså för oss kanske det är viktigt (biologisk 

mångfald) men i slutändan så kanske vi inte kommer lyckas. Och att vi har lite trubbiga 
verktyg för det. Men kanske en tvåa här då, med tanke på hur det faktiskt ser ut. Om vi lyckas 
riktigt bra så kan vi bevara lite. Om man ska vara realistisk då. Och då känns det lite orimligt att 
säga nåt högra (en siffra) även om vi jobbar för det.  

 
- Men räknar ni kulturhistoriska värden som att grönskan hänger med på dom? 

Ja precis, man kan väl säga att .... 
 

- För här är det ju (runt järnverkstäderna) kulturhistoriska värden där i banvallsområdet i själva 
grönskan, byggnaderna och spåren? 
Jaaeee, jag tycker man kan argumentera på ett eller annat sätt. Jag tänker att det här har aldrig 
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varit en park. Det finns kulturhistoriska värden men det kulturhistoriska är inte det gröna. Det 
kulturhistoriska är spåren. Här däremot har det alltid funnits något grönt, det har varit en del av 
området, det var liksom en liten industri-park från början. Den har funnits där i mer än 100 år 
och då tycker jag att själva parken är kulturhistoriskt intressant på ett annat sätt.  
 

Ja jag fortsätter... Det är lite svårt, jag säger säkert emot mig själv också.  
...Undvika befintliga markföroreningar.  
 

- Är det så då att man skulle placera det här parken där det är högre föroreningar då för att man 
måste sanera om man skulle placera något annat där? 
Nä, snarare tvärt om. Alltså överallt där det förskola, skola och bostäder så kommer det att 
behöva saneras liksom. Oavsett liksom. Det är alltid lite föroreningar känns det som. Men att 
hitta en plats där det är så lite föroreningar som möjligt för en park är ju lämpligt. Sen är det 
ju ett underlag som vi har fått lite senare. Det har inte varit med i planeringen från början och 
det underlag vi har är inte komplett. Alltså Jernhusen kommer inte göra någon undersökning 
över hela området. Dom har gjort undersökningar där dom tror (att det finns nåt). Och det har 
visat att det finns föroreningar på vissa ställen och mindre på andra. Och jag tror kanske vi är 
safe i det här.  

 
- Måste man inte göra en komplett undersökning i den grannskapsparken då? 

Jo sen.  
 

- Men inte här där det blir byggnader för då sanerar man i vilket fall? 
Jo man gör nog undersökningar ändå tror jag. Men här har det visat sig, söder om 
järnverksverkstäderna-byggnaden, så har det visat sig vara väldigt mycket föroreningar. Vilket 
är också lite synd. Här är ändå ganska så uppvuxen vegetation. Men det kommer ju säkerligen bli 
skövlat alltihopa. Ja vi har haft det med oss, men det har inte vägt så jättetungt (undvika 
befintliga markföroreningar). 

 
...bullerdämpning har vi inte tittat på nästan alls och luftrening har heller inte tittat på nästan alls. 
 
...Att det ska ligga i områden som inte är bullerstörda (Ej bullerstört), det kommer lite som en effekt 

av det andra men det är liksom inget primärt. Alltså från början hade vi huvudgatan här längs 
parken (grannskapsparken). Sen är det ju inte jättemycket bilar på den här gatan, det kanske är 
4000-5000 fordon per dygn. Men vi har flyttat den hit, av olika anledningarna. Detta är en av 
anledningarna. Det kanske är en 2a då.  

 
...Olika storlek på park tycker jag att vi stryker. Jag tycker inte att den är helt relevant. Det viktiga var 

att vi fick till en grannskapspark.  
...Nära samhällsservice. 3a.  
 

9. (Kan du göra samma sak för varje park i FÖP Kirseberg? Hur värderar du dessa på en skala 1-5 i 
förhållande till varandra för park#?) 
- Jag gjorde en numrering av parkerna. Jag tänkte om man skulle kunna säga om det har varit 
saker, av dom här, som har vägt extra tungt liksom, i placeringen av den här (park) liksom. Vilka 
faktorer som har vägt in här liksom.  
Ja men absolut. 
 
Ska se här.. Alla har ju sin anledning till varför dom är.. (där dom är). Men jag skulle vilja säga att 
nr 1 det handlar bara om att där är ett befintligt koloniområde med befintlig vegetation. 
 
- Spelar dom andra inte in då? Som tex närhet 300 meter? 
Nä då tror jag den skulle ligga i mitten (av just det kvarteret), alltså om man skulle fokusera på 
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det. Den ligger också kloss intill spåret vilket inte är en placering som är helt önskvärd till det jag 
har berättat om innan. 
 
- Men då hade du kunnat sätta ettor på alla förutom dom.. som du sa? 
Ja jag tänker det... Men jag får kolla igenom dom.  
Alltså det har ju spelat in (andra faktorer) men det är ju det här som har varit det övergripande 
egentligen.  
- Men det som har spelat in vid placering? 
Ja men då är det det. 1, 1, 1... 
...Men bevara vegetation har ju med biologisk mångfald att göra bland annat. 
 
2an är då flyttad hit...  
 
*** Vi räknar 2an som hur de har tänkt enligt den senaste placeringen och vi ritar om ändringen 
på kartan *** 
 
3an... Ja den handlar ju om att förstora Elltorpsparken.  
4an.. det är den ja. 5an... det är den lilla snutten... ja det är ju bara en liten snutt. 
 
- Är det någon befintlig vegetation där nu (5an)? 
Det vet jag inte, faktiskt. 
 
- Den ligger ju nära förskolan också? 
Ja men det är att det är för litet för att göra nåt annat där. Man skulle kunna ha någon odling här 
eller någonting också men det är också viktigt med det här stråket, att när vi har gröna 
kopplingar eller gröna stråk, att dom öppnar upp sig ibland och blir någonting mer. Ja men jag 
provar... Den ligger också intill förskolan ju, det har säkert vägt in. 
 
6an... det är den där. Jag kommer inte ihåg om det är befintlig vegetation där eller inte.. 
Jo men det är ju det. Amen då är det säkert en av anledningarna (befintlig vegetation).  
 
Jag tänker att det är en massa ettor här (på biologisk mångfald etc i tabellen), det betyder ju inte 
att det inte är viktigt. Det betyder ju bara att... att placeringen är där av en viss anledning. Sen är 
ju det här bieffekter (biologisk mångfald etc) eller positiva effekter av det. (Synergieffekter?).  
 
7an... Det är aktivitetsstråket. 
8an..  
- Du kan ju slå ihop 8,9,10, 11 om det är samma som har spelat in vid placeringen av dom.  
Nääe, det har det ju i och för sig inte från början. Det har ju blivit det när vi har vägt in flera olika 
grejer, så har vi flyttat huvudgatan till slut så det har blivit en och samma (park). Man kan räkna 
in denna delen egentligen i denna.. men kanske härifrån. 
 
- Så 10 och 11 är ihopa? 
Ja precis. Ja eller.. bunta ihop alla dom 8-11 egentligen, så stryk 9, 10 , 11. 
12an.. det är den lilla minisnutten, den tycker jag du kan stryka. Alltså ja, det är bara en liten 
plutt, haha. Jag vet inte har vi kvar den ..? (i den nya FÖPen). Jag tror inte ens vi har kvar den 
faktiskt.  
13.. Så! 
 
- Jag tänker att vi har glömt bort spåret. Ska det räknas som en eller flera parker det gula?  
Nä det är en. Alltså det här (dom gula remsorna) är bara odlingsdelen. Den rekreativa delen är 
själva spårområdet, som egentligen fortsätter ganska långt som ett jättestråk, som har ganska 
höga biologiska värden idag.  
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*** Vi lägger till den 14 *** 
 
Jag märker nu när jag har gjort den här att mycket av det jag svarade generellt, det bygger 
ganska mycket på den centrala parken. Det är det som har varit lite hjärtat av planeringen. Men 
som sagt jag kan tänka mig att det (generellt FÖP) stämmer ganska väl överens med den (8an). 
 
*************************************************************************** 
Slut på tabell-frågor 
*************************************************************************** 
10.   Så nu tänker jag då att man vänder på det, så vilka argument har talat för planering av 
byggnader i områden som utpekas innehålla höga och påtagliga naturvärden i rapporten 
”naturvärdesinventering av Kirseberg banområde och Ellstorp”? Nämn först några generella 
argument. Sedan per område (enl. karta 1-10. Du kan slå ihop områden) 
 
Det generella handlar ju om det kollektivtrafiknära, alltså det stationsnära läget. Det 
väger jättetungt i Malmö. Det är övertrumpar nästan allt. Det är väl det mest generella. Ja men 
sen tillbaka till det jag sa innan; vi vill ha park väl integrerat med bebyggelse, att det inte ska 
vara liksom nåt i utkanten utan det ska vara något som man rör sig till från alla håll och att det 
ska ha bebyggelse med entreer vända mot sig. Det ska inte vara bullerstört. ehh ja, typ så. 
 
- Jag har försökt ringa in här, de byggnader som berörs av NVI. Det blir väl dom här ungefär? 
3an tycker jag inte riktigt stämmer, den motsvarar (ett hus som är där idag).  
 
*** Vi stryker den *** 
 
Nä men man kan väl säga att det stationsnära som väger så tungt, där har vi ju 4an direkt (på 
min karta).  
 
- Och 5an, jag visste inte vilken typ av "fritid" det var.  
Nä precis, men att det är odling betyder ju också att man tar bort befintlig vegetation, så det 
finns ju en poäng i att den finns där (att jag har med den). 
Om vi tar 5an. Det var det jag var inne på lite innan att på något sätt garantera att det inte blir 
markparkeringar, att vi ska ha en tydlig användning och att vi inte riktigt kan placera ut det som 
en park eftersom det går helt emot alla våra övriga riktlinjer med att det inte ska vara långsmala 
remsor som är utmed infrastrukturleder. Sen i praktiken så kanske det kommer bevaras. Alltså 
vi ska ha ett grönstråk där, det kanske inte är odling här, längs överallt. Men det är ett sätt att 
liksom manifestera på nåt sätt, att vi inte accepterar markparkering.  
 
Jag var inne på det stationsnära... det plockar allt det här på något sätt.  
 
Skola har vi haft ganska mycket problem med att placera ut. Vi behöver två skolor i området och 
dom ska inte ligga för nära varandra. Det ska passa in i strukturen. Det är ganska så stora 
enheter, som skolorna är nuförtiden. Minsta vi placerar in ska vara 525 barn. Annars så tycker 
grundskoleförvaltningen inte att det är okej. Och här behövs det då en sån skola och för 650 
barn för att täcka behovet. Och då ska det vara 15 kvadratmeter uteyta per barn. Så det är rätt 
stora enheter och det är ganska svårt att få det att passa in i en stadsstruktur. Ja vi hittade den 
här ytan för skolan. Skulle det inte varit skola skulle det i och för sig blivit bebyggelse ändå, 
eftersom det ligger så stationsnära. 
 
- Men det ligger ju också stationsnära, den parken där, den långa (7an)? 
Ja, eller den är liksom befintlig fram tills mitten ungefär. Sen är den faktiskt detaljplanelagd som 
park men det är en parkering (idag). Det finns vissa såna (i Malmö), det är en gammal plan. Men 
det är egentligen bara att befästa det, att vi har ett tydligt stråk som... där vi kallar det här för 
aktivitetsstråket, att det egentligen fortsätter förbi skolan och till parken här.  
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Vi planerar en, du vet Malmöexpressen?. Det finns flera linjer inplanerade, bland annat den som 
ska gå längs södra Bulltoftavägen, och då vill vi gärna ha en hållplats här (vid 10an på min karta), 
liksom det här är entrén till området. Och det gör att det här området (9 och 10) ligger väldigt 
nära den hållplatsen. 
 
- Så det är också stationsnära läge? 
Ja kollektivtrafiknära kan man säga. Ja sen kanske.. förhoppningen är att man (ska kunna bevara 
bef. veg.). Det är ju parkeringsplatser det här, där vegetationen finns i kantzonerna. 
Förhoppningsvis kanske man kan bevara lite av det men det kanske också behöver 
sitt funktionella sammanhang för att fungera. Det kanske inte går att bevara en liten yta bara. Jag 
är inte helt hemma på precis hur det fungerar. Men förhoppningen är att man ska kunna bevara 
så mycket som möjligt.  
 
Det är också lite förenklat att säga det.. Egentligen kanske det handlar om att vi också har en 
motpart som äger marken som i sitt första förslag hade ingen park. Och att vi har jobbat ganska 
mycket för att överhuvudtaget få till någon park.  
 
Och att vi i slutändan var lite lyckliga som prickade in det här (grannskapsparken) där det 
faktiskt är i NVI område 2, där det är högt naturvärde. Och det här är ju Jernhusen som har gjort 
den här utredningen. Ja beställt den. Det var ganska naturligt att förstora den. Vi har jobbat efter 
de förutsättningar som finns och det är nog inte perfekt i förhållande till att bevara befintliga 
naturvärden, men förhoppningsvis lyckas vi bevara något i allafall.  
 
 11.     Kan du berätta mer om hur ni arbetar för att uppnå planeringsriktlinjerna i speciellt i den 
tidiga planeringsprocessen?  
Ja man kan väl säga att uppnå planeringsriktlinjerna det är ju inte i den tidiga processen. Alltså 
dom skapas i den tidiga planeringsprocessen och sen så blir dom genomförda i en senare 
process. Och då kan man väl säga att vi samarbetar med planavdelningen som gör 
detaljplaner, att vi försöker få FÖPens tankar att leva vidare in i detaljplaneprocessen. Så 
det finns ett samarbete där. Sen så sker ju bygglov efter det, och då ligger det lite för långt från 
oss, då har vi inte riktigt koll på det längre liksom. 
 
- Men har dom redan startat arbetet med detaljplanerna, eller tankarna kring det? 
Ja lite, eller det är på planavdelningen. Det har ju startat en detaljplan på Ellstorp och det finns 
tankar kring hur vi kan tänka i etapp-indelningen, men det är inte längre än så egentligen.  
 
12.     Har ni pratat om dessa planeringsriktlinjer i dialogen med markägare? Jag antar att dom har 
fått FÖPen och läst den? 
Ja absolut, och man kan väl säga att den är ju framtagen tillsammans. Alltså det är vi (SBK) som 
har tagit fram den men vi har haft massa möten hela tiden. Det är ju tänkt att det ska vara 
någonting som vi ska vara överens med. Så absolut.  
 
13.     Har ni diskuterat ekosystemtjänster i dialogen med markägarna och i så fall hur? 
Ja vi hade ett temamöte som bara handlade om det. Där vi träffade Jernhusen och deras 
arkitekter och olika experter inom kommunen.  
 
- Men det var inga andra markägare som var med? Du sa att det var 20-30 andra? 
Ja, vi har bara pratat med Jernhusen. Lite med Sjösson som äger en bit av det området 
(busshållsplatsen). Här (söder om simrishamnsbanan) har vi haft tidiga dialogen men det är så... 
Och här, norr om eller vad man säger... Det är så spretigt så det är svårt att få en samlad bild. Vår 
tanke är väl lite att vi drar igång med det som Jernhusen och Sjösson äger och sen så hoppas vi 
att det smittar av sig och då kan den riktiga dialogen sätta igång med andra markägare, så dom 
blir intresserade.  
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- Ja men berätta mer om den här temadagen (om EST). 
Ja men då pratade vi ganska mycket om den här och hur vi ska göra för att kunna bevara så mycket 

som möjligt av dom naturvärdena som finns. Och det var liksom lite på olika nivåer. Det 
handlade dels om att försöka bevara områden. Men dels om där det inte går, alltså om det finns 
markföroreningar och liknande. Hur kan vi dra nytta av den fröbank som finns. Kan man tex 
spara ett område.. säg att man sanerar en bit.. som man tänker att här ska vara en ruderatpark, 
och sen så skapar man grundförutsättningarna men utan vegetation, men att man bevarar 
någonting av någon befintlig vegetation i närheten som fortfarande är sanerad (?). Och att det då 
med tiden kan sprida sig dig. Och när det har etablerat sig, då går man på nästa område så att 
säga. Alltså lite såna tankar har vi haft. 

 
- Är det liksom pilotprojekt, eller finns det folk som är riktigt duktiga på det här som ni kan använda er 

av, tex hur långt tid det ska ta, jag kan tänka mig att det är svårt att veta hur man ska göra? 
Ja och det är ju egentligen markägaren som får göra det. Det här var mer bara för att lyfta tankar. Går 

det att göra och hur kan man göra det. Sen har vi det här spårområdet (simrishamnsbanan) som 
vi bevarar tills det ska trafikeras. Som ju då kommer vara en fröbank. Och då är det ju viktigt att 
vi har tydliga gröna stråk upp från den här till dom parker som vi föreslår så att det ska kunna 
gå. Sen kanske det inte ska vara ruderatparker överallt, men på sina ställen. Lite såna 
diskussioner hade vi.  
 

- Hur står sig intressen för ekosystemtjänster mot andra intressen så som att exploatera? 
Ja det är ju väldigt svårt att säga. Det här är en privat markägare vars främsta största intresse är att 

tjäna pengar. Och det gör man genom att exploatera men inte att... Ja där har ju vi fått försöka 
förklara, haha, och argumentera för att, om det ska bli en bra stadsmiljö som krävs för att ni ska 
kunna bygga och tjäna pengar så måste det finnas grönytor och fungerande ekosystemtjänster. 
Men det är ju liksom en pedagogisk process så det har tagit jättelång tid. Men det går framåt hela 
tiden. 

 
- Så har ni haft flera temadagar som den här? 
Nä, bara en om ekosystemtjänster. Sen har vi haft temamöten om massa andra saker. Alltså det är ju 

jättemånga olika... Det här är ju bara en del av allt i FÖPen.  
 
14.     Skiljer sig denna dialog från andra dialoger med privata markägare/kommuner? (Vad beror det 

på?) 
 Jag kan inte riktigt svara på det. Jag har inte haft så mycket dialoger med andra markägare. 
 
- Till exempel Hyllie? 
Ja där är kommunen markägare. 
 

15.     Tror du att markägare värderar på liknande sätt för grönytor och parker generellt sett? Är det 
några argument där de skiljer sig mycket från er syn? 

Nä det tror jag inte. Det är liksom så många... Jag tror att dom inte tänker på alla faktorerna på 
samma sätt. Jag kan ju hålla med om att det här är faktorer som spelat in, alla dom här, eller dom 
flesta i alla fall. Och jag tror kanske inte att markägaren skulle peka på allihopa. Möjligtvis dom 
som vi faktiskt är överens om. Där kanske vi också skulle bedömt liknande (i tabellen). Men jag 
tror inte det är identiskt.  

 
- Vilka är dom som skiljer sig mest? 
Jag tror att när det kommer till; bevara befintlig vegetation, ekologiskt känsliga miljöer, biologisk 

mångfald. Där är vi i en process liksom. Vi på stadsbyggnadskontoret är också i en process, där vi 
också börjar lära oss mer och mer. Jernhusen är i en process också men dom är mycket längre 
bak om man säger så.  
 



111 
 

- Men vad tror du dom vill liksom? 
Jag tror att dom bara vill ha en mysig stadsmiljö. Och argumenten vi har använt är att det kan bli en 

väldigt speciellt.. om man utgår ifrån områdets (befintliga miljöer), alltså om trycker på dom 
kulturhistoriska värdena och som en effekt av det finns också de här ruderatparkerna så kan det 
skapa en väldigt speciell miljö som kan på nåt sätt lyfta hela området, och det har dom väl svalt, 
men kanske bara utifrån att det är något häftigt och nåt nytt, inte direkt de biologiska 
effekterna.  

 
- Så ni använder inte det så mycket som argument (biologiska värden)? 
Jo, men det är inte det som biter. 
 
16.     Så, vilka argument använder ni er av främst i dialogen med markägarna för att avsätta mark till 

grönytor i FÖP Kirseberg? Vilka fungerar bra / har fått genomslag? Vilka inte? 
 Ja det sa jag ja. 
 
- Men är det något mer du skulle kunna lägga till? 
Nä det tror jag inte. Jag tror vi har tömt mig fullständigt haha. 
 
17.     Vilka förutsättningar i området har varit mest användbara när ni har planerat grönytor? Har 

några förutsättningar medfört komplikationer eller kompromisser? 
Vad menar du? 
 
- Ja förutsättningar tex så som befintlig vegetation, markföroreningar eller ...? 
Alltså det som står här (faktorerna vi skrivit upp)? 
- Ja.  
 Ja, jag vet inte riktigt.  
 
Bevarande och skapande av grönområden 
  
18.     På vilket sätt tycker du man ska använda grönska, både ny och befintlig, generellt sett i 

Malmö? Hur har ni arbetat med det i FÖP Kirseberg? 
Ja men jag tycker det är jättebra om man kan jobba multifunktionellt, om man kan hitta olika 

användningar vid olika tidpunkter. Det tror jag är det huvudsakliga.  
 
- Du tror inte att det kan vara en nackdel, tex som du nämnde att det inte bara ska finnas en förskola 

som används som både park och skolgård? Det här med om man har för mycket multifunktionella 
ytor, att man då förlorar på värdena tex rekreativa parker? 

Jaa, alltså det viktiga är att man hittar win-win lösningar, alltså så att det inte blir att en park bara är 
en förskola. Det ska ju vara att man får känslan av att parken också vinner på det. Inte bara att 
alla andra drar effekten av parken liksom. Det exemplet i Hyllie tycker jag är jättebra. Där får 
man verkligen känslan av att parken är också hela skolgården.  

 
19.     Hur arbetar ni för att minimera exploatering av ekologiskt känsliga miljöer i FÖP arbetet? 
Ja inte så mycket... Eller så jo.. Allt det jag har berättat om. Men det är ju väldigt många ytor som 

fortfarande försvinner. Däremot så håller vi på att jobba inom kommunen med att ta fram 
verktyg för balanseringsprincipen. Och det kommer ju främst handla om kommunal mark 
eftersom det är det vi har rådighet över. Men vi trycker ändå på att det även ska göras även i 
Kirseberg. 

 
- Blir det ett annat sätt man får göra det på då när det är privat mark eller? 
Ja, möjligen jag vet inte. Kanske det kan gå på samma sätt. Vi har inte nåt färdigt förslag till hur 
det ska funka.  
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20.     Hur arbetar ni för att ta tillvara på de grönytor/naturvärden/ekosystemtjänster som finns i 
området? Har ni ändrat på någon struktur för att bevara tex ett stort träd? Tex om ni har tänkt att 
en park "ska nog ligga här i stället för att bevara det här stora trädet".  
 
Ja det har vi säkert gjort vid någon tidspunkt med vissa parker, men framförallt så är det det här 
med "alltid nåt grönt i sikte" som vi jobbar efter, för ett sätt att bevara, just stora träd. Även där 
vi inte planerar en park. Det blir ju också väldigt värdefullt i stadsmiljöer att kunna ha ett stort 
uppvuxet träd.  

 
21.     Har ni i åtanke att spara befintliga grönytor tex träd, inom bostadsgårdar/kvartersmark, så som 

på bilderna i FÖP Kirseberg? (Jag visar bilden) 
 
Ja men det är den principen "alltid nåt grönt i sikte", det handlar om gatumiljö. Dels blir det ett 
sätt att bevara befintliga stora träd, kanske, om vi har tur. Men också ett sätt att få till grönska i 
stadsrummet, trots att man kan ha det smalt mellan fasaderna. 
 
Styrmöjligheter 
  

22.     Känner ni att ni har ett bra stöd i PBL, MB eller liknande för hur ni vill planera grönytor i FÖPen? 
Med tanke på att det är privat mark också. Och för att bevara befintliga naturvärden/EST? 
I den här FÖPen. Ja, vi har en bra dialog med Jernhusen. Men vi har egentligen ingenting att säga 
till om. Jernhusen skulle kunna asfaltera hela området utan att fråga om lov. 

 
- Så ni har inget stöd mer eller mindre? 

Nä, alltså ja vi har ju också planmonopol. Det är vi som bestämmer i slutändan men vi har ett 
intresse av att vara överens. Vi har lite problem överlag med att bevara grönska på privata 
fastigheter i kommunen. Sen har jag än så länge inte upplevt det som ett problem inom FÖPen. Vi 
får ju se vad som händer i slutändan liksom. 

 
- Men det har inte varit någon situation när ni har pratat med markägare och sagt att "ja det står 

såhär i lagen". Alltså om ni inte har varit överens om något? 
Nä vi har aldrig hänvisat till någon lag.  

  
23.     Ger naturvårdsplanen, grönplan, MKB eller andra policyer och underlagsmaterial 

tillräckligt stöd för att minimera exploatering av höga naturvärden? 
Nä.  
 

- Vad beror det på?  
Vi kan ju vilja någonting. Men om vi inte har rådighet över marken så gör det liksom inte någonting. 

Det är ju ofta i markägares intresse att vara på god fot med kommunen men vissa bryr sig inte 
om det heller. Det handlar ju om att vi ska ha ett ömsesidigt förtroende för varandra. 

Men när det kommer till privat mark så är det rätt svårt men om det är kommunal mark, jamen då 
kan man hänvisa till det (policyer?) men då kanske andra grejer övertrumfar det ändå. Även om 
ett område är utpekat i naturvårdsplanen så kan det bli exploaterat. Det händer.  
  

24.     I PBL står det att man ska balansera mellan privata och allmänna intressen? Hur tungt väger 
bevarandet av grönytor som ett så kallat allmänt intresse, Hur har det ”balanserats”? 

Ja, det är en tolkningsfråga egentligen. Det är alla lagar egentligen.  
 
- Men det kanske är samma svar som på den här...22 ? 
Ja det är det nog. 

  
25.     Har ni rätt verktyg (lagar/policyer) för att uppnå målen för grönytor? Måste ni tjänstemän själva 

argumentera eller övertala i en förhandling? Behöver man andra styrmöjligheter? 
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Nä vi har inte så bra verktyg. Vi har en del verktyg, men vi har ju som sagt inget färdigt verktyg 
för balanseringsprincipen. Det känns som att det är ganska viktigt att det kommer i mål.  
 
- Vad är det för verktyg ni skulle behöva egentligen? 
Ja men balanceringsprincipen tror jag är jätteviktig. 
 
- Som en lag eller som en policy? 
Ja men som en policy inom kommunen.  
 
- Tror du det hade hjälpt med andra lagar som kunde styra på privat mark? Det blir kanske väldigt 
svårt att säga? 
Ja jag vet faktiskt inte. Jag har svårt att svara på det. 
 
26.     Känner ni att naturvårdsplanen/FÖP-planeringsriktlinjer/ÖP/miljöprogram/grönplan etc har 

betydelse i dialogen? 
Ja men som sagt. Alla dom här grejerna säger... Alltså inom kommunen har vi jätte, jättemycket mål 

som säger emot varandra, så det handlar om att väga olika mål mot varandra hela tiden. "Jamen 
här så väger det här mer, och här väger det här mer".  

 
27.     Skiljer det sig att arbeta med olika markägare? Har de olika intressen? Vilka? 
Absolut. Vissa har svårt att tänka långsiktigt. Vissa har lite enklare för det.  
 
- Beror det på personer eller på företagskultur eller? 
Ja på företagets struktur. Aktiebolag överlag ska ha liksom.. Största målet är att tjäna pengar och 
de har budgetar som sträcker sig över ett år och ska gå med vinst varje år och varje kvartal 
ibland. Så det är kortsiktiga intressen ofta.  
 
- Men har det varit något speciellt med Jernhusen? Det verkar ju som dom har varit 
samarbetsvilliga? 
Jamen det har funkat bra. Absolut. Men dom har ju också ett intresse av att sälja den här marken 
under lång tid. De kommer sälja den bit för bit och successivt höja värdet på den. Och 
det kräver att att allting blir bra, att varje etapp går bra. Då kan dom höja värdet hela tiden. Så 
det är ju ett ekonomiskt intresse, men det är ett långsiktigt ekonomiskt intresse och inte bara 
över ett år liksom. Och det underlättar ju för oss.  
 
28.     Har ni upplevt intressekonflikter med markägare? Vilka? 
 Ja det är väl det. 
 
29.     Upplever ni att ni kan styra planering i FÖP Kirseberg på det sättet ni tycker är bäst eller får ni 

anpassa er till markägarna eller andra intressenter ofta? Just vid Planering av grönytor? Hur är 
det generellt sett i Malmö? 
- Ja vi har pratat om det. Men andra intressenter? Just vid planering av grönytor? 

Ja man kan ju säga att Malmö stad är ju en organisation. Men den är uppdelad på massa olika 
förvaltningar som styr sig själva. Så man skulle väl kunna säga att de olika förvaltningarna är 
olika intressenter. Och där handlar det väl att komma överens över förvaltningsgränserna. Så 
det jobbar vi väldigt mycket med. Men sen finns det ju såklart olika intressenter i form av 
medborgare i området, och föreningar som är aktiva i området och liknande.  

 
- Upplever du att det har varit någon intressekonflikt mellan förvaltningar på något sätt? 

Ja men det är det väldigt ofta.  
 

- När det gäller grönytor? 
Ja absolut. Ofta är det SBK som får vara lite diplomater, och hitta en medelväg mellan dom olika 
intressena.   
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Avslutande frågor 

 
30.     Varför är grönytorna inte större? 

Har vi varit inne på. 
 

 
31.     Varför är de inte planerade enligt var naturvärdena är som högst? 

Har vi varit inne på. 
 

32.     Varför har man inte undvikit exploatering i järnvägsområdet där naturvärdena är som högst? 
Och varför balanseringsprincipen inte har kunnat göra mer där? 
Ja men det hoppas vi att den ska.  

 
- Ja alltså på bostadsgårdarna och gatorna då? 
Ja. 
 
- Jag tänker på det här området där naturvärdena är som högst (1 och 2 i NVI)? 

Ja det kommer ju gå skitdåligt... Nä det får vi väl hoppas på dom senare stegen och 
balanseringsprincipen snarare.  

 
- Så balanseringsprincipen har mer att göra i detaljplanerna? 
Det är inte säkert. Det är bara att vi inte har något färdigt verktyg för det. Vi får se. Men som 

sagt, överlag inom kommunen så är det här stationsnära läget som väger tyngre än alla andra 
intressen. Det övertrumfar allt. Det är inte bara grönytor. Det är allt annat också liksom, haha.  

 
- Och det är liksom från nämnden och politiker det kommer? 
Ja från högsta politiska nivå. 
 
33.     Hade FÖPen sett annorlunda ut om det hade varit kommunens mark? 

Ja. 
 

- Hur då? 
Det skulle varit mer grönska. Det är jättelite grönt här i förhållande till antalet invånare. Alltså vi ser 

i Nyhamnen som är ett supercentralt läge där man verkligen satsar på att det ska vara tätt, tätt. 
Där kanske vi har 6-7-8 någonting kvadratmeter grönyta per invånare. Här kanske vi är nere på 
4. Alltså det är väldigt lite grönt. 

 
- Kan man hitta dom siffrorna någonstans? 
Nä inte än. Alltså jag säger bara vad jag ungefär har räknat ut. Nä absolut, det är stor skillnad när vi 

är markägare. 
 

34.     Har ni planerat byggnader eller parker först?  
Ja alltså det är liksom inte... Byggnader kommer långt senare.  
 
- Jag menar kvarteren.  
Ja bebyggelsekvarteren. Det var det vi pratade om precis i början egentligen. Det är ingenting som 

kommer före något annat, utan det handlar om att hitta en struktur liksom. Och tittar "hur kan 
man röra sig igenom" liksom. 
  

35.     Ser ni de planerade parkerna som föränderliga i kommande DP? Hur flexibel är FÖPen? 
Ja. Jamen den här är inte bindande på något sätt. Den här handlar om att dra dom grova linjerna 
egentligen. Det vi trycker på mycket är ju liksom vikten av den här grannskapsparken. De 
mindre (parkerna) kan absolut flyttas om det är bättre förutsättningar på nåt annat ställe.  
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- Är den 1 ha ? 
2 ha. Den va 1 ha i samrådsförslaget (FÖP 2015). 
 
- Vad är det som har styrt det liksom? Är det dialogen? Att den ska vara just 1 ha, kommer det från ÖP? 
Nä. Vi tyckte det va viktigt att ha en park som var minst 1 ha och sen visade sig att den var ungefär 1 

ha.  
 
- Aha just i detta området? 
Ja.  

Men sen så har vi dels med den här naturvärdesinventeringen men också från synpunkter från 
andra förvaltningar där dom tycker att det är alldeles för lite stora sammanhängande parker. 
Och då har vi liksom fått jobba med att försöka förstora den och det har vi lyckats med ganska 
bra i alla fall. Men som sagt det är ganska lite grönt överlag i området. 

 
36.     Är det ett problem att det inte finns riktlinjer eller lagar på hur mycket grönska som ska finnas / 

sparas? Hur löser ni detta? 
 
Ja det är alltid skönt med nyckeltal. Vi vet ju om vi har si och så många bostäder så vet vi att vi 
behöver si och så många skol- och förskoleplatser. Och sen så har vi parkeringsnorm. Så kan 
man jobba med olika mobilitetsåtgärder för att få ner parkeringen. Men det finns liksom tal på 
det. Det går att räkna ut saker. Och för en sån som mig så är det.. alltså jag gillar siffror, så det 
skulle ju underlätta för mig. Och det skulle ju säkerligen gett argument.. Ja men om det är en lag, 
ja då skulle det inte vara snack om saken.  

 
- Om det skulle vara en policy? Om det står i Grönplanen? 

Ja men då skulle vi försökt jobba för det också. Det skulle absolut förändra saker. Skulle det stått 
såhär "Ja vi ska ha 10 kvm per invånare". Ja men då skulle vi absolut försökt jobba för det.  

 
- Om det stod i ÖP?  
Ja. 
- Tror du det hade blivit mer grönytor?  
Ja det tror jag. 
 
- Även om det är privat mark? 
Ja det tror jag. Sen är det inte säkert att det skulle bli en bättre stadsmiljö. Det vet man ju inte.  
 
- Eftersom detta inte finns hur löser ni det då istället? 
Ja men det var ju det jag berättade. Men ja bland annat med dom riktlinjerna vi har för avstånd till 

olika parkstorlekar.  
 

37.     Är Miljömålen orealistiska när det gäller möjligheterna att vinna över allt det som 
konkurrerar såsom andra miljömål, tillgänglighet säkerhet kommunikation bostadpriser, tätare 
byggande? Jag tänker de målen som handlar om grönytor i FÖPen. 

 
Nä dom tror jag inte är orealistiska. Jag tror vi har formulerat det så att det ska kunna fungera i alla 

fall. Alltså tex tror jag att vi skriver ungefär "befintlig grönska ska där det är möjligt bevaras" och 
det vill vi ju verkligen, men vi skriver inte att det ska bevaras överallt. Men jag kan också bara 
lägga till att då är det ju också att vi har andra miljömål inom kommunen, men det är det jag har 
sagt, att dom får man ju väga mot en massa olika intressen, men det är ju överallt, att saker och 
ting får väger tyngre ibland och mindre tungt ibland. 

 
- För jag tänker att ibland när man har miljömål nationellt tex. De brukar ju oftast vara väldigt högt 

satta. Det kan ju finnas nackdelar och fördelar med det och hur tänker ni med det här med hur högt 
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man sätter målen? Om man sätter dem mer realistiskt, om det blir lättare då eller om man sätter 
dom högre? 

Jag vet inte riktigt. Jag har hört argument för båda.  
 
38.     Vad gjorde att man har gjort en MKB för projektet? Vad är det för betydande påverkan? 
Det är lag på det, eftersom det är en ÖP.  
 

- Något mer du skulle vilja lägga till? 
Jag känner mig alldeles uttömd haha. 
 
-Tror du frågorna hade funkat till markägarna? 
Jag tror man ska försöka hålla det på 45 minuter. Men alltså frågorna i sig är bra. Men här är det 
ju på slutet i alla fall, det har ju inte dom. Men tabellen är bra. styrmöjligheterna kanske man kan 
stryka. Sen kanske man kan välja ut några parker. Man kanske kan ha en generell och sen 
kanske… Det här är ju vårt förslag och sen har ju dom ett eget förslag. Dom är väldigt lika men 
dom är inte helt samma ännu.  
 
- Så dom ni vill åt olika håll? 
Nä vi vill åt samma håll men det är lite smågrejer. Jag tror att dom envisas med att dom vill riva 
den här byggnaden tex. (Den vid 11an på min parkkarta).  
 
-Varför vill dom det? dom vill bygga bostäder? 
Ja dom vill få upp exploateringen där. Men överlag så är det väldigt lika. Men jag tror inte dom 
har småparker inritade på det här sättet. Så då kanske det är park 2, 1, 7, 8 (som man bör fråga 
om). 
 
- Är det någon annan jag bör intervjua? 
Eventuellt skulle du kunna prata med deras arkitekt. Fojab. Det är dom som ritat förslaget i 
dialog med..(Jernhusen) Alltså dom har ju kommit med idéer.  
 
- Alltså deras FÖP-planering? 
Ja precis. Alltså jag tänker ju att det är ju därifrån de flesta idéerna finns och sen så är dom 
förankrade hos Jernhusen. *F1* på Fojab kan du fråga.  
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10.3.2 SBK2 transkription 
Intervju – 2018-06-21 

 

Generella frågor 

 

1.      *SBK1* har ju berättat en del om FÖPen… 

Du hade ju också gjort en analys av ekosystemtjänser (grönytefaktor för allmän platsmark), 
mycket bra faktiskt.  
 
- Har ni haft någon användning av den? 
Ja *SBK1* har ju jobbat med den så. Och framöver kommer man nog ha användning för den 
(GYF), när vi kommer till nästa steg, genomförandefasen. Så det här var mycket intressant. Har 
du pratat med vår ekolog Jonna förresten? 
Inte just om det. Nä vi har inte pratat så jättemycket om just GYFen. 
Alltså generellt tycker jag nog att du kanske ska intervjua henne också och prata med henne om 
det här är till nytta. Alltså jag tycker det är bra, för att man kan kartlägga ett så pass stort 
område i ett väldigt tidigt skede. För att det är det som oftast hamnar någonstans.. ja som 
försvinner lite grann och på vägen också..(?).  
 
- Men är det något som är speciellt med just denna FÖPen?  
Det som är lite speciellt med den här översiktsplanen (FÖP) är ju ägareförhållandet. Alltså 
staden äger ingen mark, eller förutom väldigt små enheter. Och att vi har en, väldigt stor aktör. 
Det är Jernhusen. Sen har vi en annan aktör, lite där bussgaraget ligger idag. Det är ren 
asfaltsyta. 
 
- Men jag tänker om ni har haft någon annan FÖP i Malmö där det också varit en stor privat 
markägare? 
Inte vad jag minns i allafall. Under den tiden då jag har jobbat här, så har vi jobbat med 3 
fördjupade översiktsplaner. Två av dom är jag projektledare för. Det är nyhamnen och sen är det 
Kirseberg. Och sen finns det en annan FÖP som är Hyllie. Då är det vi också som äger mestadelen 
av marken. Och det är också så i Nyhamnen. Näe! Alltså inte vad jag vet, alltså just att man har en 
stor aktör. På det viset är det lite unikt. Och sen också att det finns så många frågetecken, vad det 
gäller infrastrukturen. Alltså simrishamnsbanan, kontinentalbanan. Till och med spårvagnen, 
eventuellt, och superbussarna som ska kanske gå vid Södra Bulltoftavägen. Egentligen bara 
frågetecken. Och stationsläge (Östra stationen).  
 
- Ni vet inte hur det kommer bli eller? Är det andra förvaltningar eller? 
Nä exakt. Det är andra förvaltningar, det finns en del... och det är finansieringsfrågor som ligger 
bakom. Simrishamnsbanan, då är det Trafikverket till exempel som är inkopplad. Dom är inte 
alls med på noterna vad det gäller den här frågan (?) och sådär.  
 
- Men hur påverkar det grönytor och parker liksom (Att de inte vet hur det blir med simrisbanan 
osv)? 
Inte i första hand så. Jag tror det handlar mycket mer om utformningsfrågor. Hur vi kan gestalta 
området stadsmässigt. Och på det viset påverkar det ju parker och grönytor också naturligtvis. 
Och sen är det genomförandefrågor, alltså finansiering etc etc. Alltså hur enkelt går det att 
komma igång med området också.  
 
- Skulle du säga att man tar infrastrukturfrågorna först, och sen anpassar man parker och 
grönytor efter det? 
Aha så menar du. Nä inte nödvändigtvis. Men jag tänker lite grann på: Hur kan vi området? Hur 
kan vi förtäta området? Hur kan vi koppla ihop området, med resten? Vill vi ha broar över 
simrishamnsbanan till exempel. "Jaha", när vi inte vet när simrishamnsbanan kommer så blir det 



118 
 

ju svårt att få en finansiering för broarna inom ramen för exploatering. Och sen sitter liksom hela 
kostnaden på Malmö stads-knäet så att säga. Och den kanske man inte riktigt är beredd på att.. 
eller kan inte ta.  

- Och sen kanske det inte blir någon Simrishamnsbana heller? 
Kanske blir det inte det och då har vi kanske jobbat med ett visst säkerhetsavstånd som inte alls 
behövs och plötsligt har vi en ny barriär i staden som vi har byggt in oss i. Så det är en lite knepig 
fråga. Jag vet inte mycket har gått in på dom bitarna. Jag förutsätter att *SBK1* har berättat 
allting. Det är samma sak med kontinentalbanan, det är ju tillåtet att ha farligt gods där. Alltså 
helt vansinnigt egentligen. Alltså vi har en bana som går rakt genom stan, där det är möjligt och 
tillåtet att ha farligt gods. Och Malmö stad yrkar ju för och jobbar för att få ett nytt 
godsspår....utanför (?) staden. Men trafikverket är ju inte alls med på noterna där. Och de boende 
protesterar ju naturligtvis men det händer inte så mycket där. Och det innebär ju också att vi 
inte kan bygga så nära spåren (kontinentalbanan). Och på Simrishamnsbanan utgår vi ifrån att 
det inte går några farliga gods, så kan man bygga lite närmare, men man behöver ändå nåt visst 
säkerhetsavstånd naturligtvis också och kan man bygga den i tråg (att man sänker ner spåret) så 
skulle vi kunna bygga närmare. Det är det som vi föredrar (att bygga i tråg). Men samtidigt är 
den frågan naturligtvis en kostnadsfråga. Kostnaden dubblar sig direkt. Och vem tar den där 
kostnaden...? Så man skulle kunna koppla det till exploatering eftersom man kan bygga lite 
närmare. Men det kan vi inte göra eftersom vi inte vet när Simrishamnsbanan kommer.  

- Men är så att ni liksom kan förhandla med Jernhusen? "Ja om ni bygger ner den här (järnvägen)" 
och dom får mer mark här... Eller dom äger också Simrishamnsbanan? 
Nej dom äger inte spåret. Det ägs av trafikverket.  

- Men om ni säljer marken till dom billigare och dom får bygga där, så kan dom betala en del av att 
gräva ner den.. Kan det funka så liksom? 
Ja alltså dom äger ju marken, Jernhusen, men det handlar liksom om hur mycket byggrätter dom 
kan få. Teoretiskt skulle man kunna resonera så. 

- Alltså att dom får bygga om man bygger ner järnvägen här? 
...Vi (?) kan ligga närmre järnvägen, ni får mer byggrätter, och så får ni betala lite mer där. Jaa.. 
men det är det som är kruxet med tiden. Alltså vi kan inte koppla det till tiden för att vi har ju en 
annan aktör (trafikverket?) som inte har på något sätt på kartan, dvs att i planen själv, planerar 
vi för ett visst antal byggrätter. Och det är det man jobbar efter. Det är det Jernhusen lägger sin 
budget efter. Och ja, vi lägger fast ganska mycket i strukturen utan att vi inte riktigt vet hur 
Simrishamnsbanan kommer att bli än. Det berodde både på ekonomiskt och 
genomförandemässigt, lite komplicerat. 
 
2 & 3.      Vilka underlag om grönytor har varit viktiga i dialogen med markägare? 
Jag tror nog att, med markägaren är det ju viktigt i de här fallen att se värdet i det dom gör. Rent 
krasst ekonomiskt värde. Alltså "hur kan vi lyfta kvaliteten i området?" så att dom får en bättre 
avkastning. Det gäller både kulturmiljö och dom gröna värdena, och vad det gäller dom gröna 
värdena så ser dom ju mest det visuella. Och det tog väldigt många långa diskussioner. Alltså 
också att lyfta frågan om värdet på biologisk mångfald och hur man kan synliggöra detta. Jag 
hoppas och jag tror nog också att vi är på en god väg, för att vi har en god dialog med 
markägaren. Sen en början så insåg vi.. så var det helt klart att det här är väldigt viktigt, att vi 
permanent tar diskussionen.  
 
Och sen var vi rätt tidigt på att lägga fast dom stora grönytorna, och sen har vi också märkt att 
ibland så krockar det vad det gäller biologisk mångfald. och då har vi inte riktigt... jag tror nog att 
det finns lite att jobba vidare med faktiskt. Både vad det gäller: identifiera, bevara, respektive 
använda sig av balanseringsprincipen. Och hur man gör det. Det har vi inte riktigt löst.  
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Men det kan man egentligen inte lösa heller i översiktsplanen (FÖP), alltså det måste göras i 
nästa steg, alltså dvs genomförandebiten. Det som vi behöver här egentligen är någon slags 
handlingsplan för naturvärden, eller för att bevara naturvärden, eller utveckla naturvärden. Och 
det har vi också lagt in som en riktlinje i översiktsplanen att det här ska ske i nästa steg.  

- Men man hade ju kunnat tex om man tar den här parken och lägger den här istället. Är inte det 
ett sätt att bevara naturvärden genom översiktsplanen (FÖP)? 
Jaaa.. Frågan är vad parken används till. Att vi bara lägger bara en grön ruta där, det betyder inte 
heller att den om nu bevaras som ett grönvärde... Det kan ju lika gärna vara så att gatukontoret 
skövlar bort allting och gör en skatepark där. Om man vill vara helt krass. Eller om man säger "Ja 
men här kommer det att behövas en annan typ av grönska", ja men då försvinner de 
naturvärdena som finns där. Sen är det ju jättebra att man kanske har någon park i ett fusions 
område (?ekvations, funktionsområde?). Men det är inte riktigt helt klart, kan jag se det.  
 
Sen måste vi ha ett visst antal av exploatering. Och sen har vi de strukturella frågorna som 
kommer in där, så det blir nog lite knepigt. Jag tror nog att mycket behöver lösas i nästa skede, i 
detaljplaneskedet och respektive där emellan. Det är därför jag efterlyser en slags handlingsplan, 
för biologisk mångfald eller naturvärden. Så det är egentligen nästa steg, när översiktsplanen är 
klar, eller redan nu, sätta igång med det här arbetet. Vem som nu kan göra det, det vet jag inte.  

- Men det måste ju vara bättre att, om man säger att här är ett hus idag där den här parken ligger 
(visar exempel på där park ligger på parkering och hus på befintlig vegetation), för i perspektivet 
av biologisk mångfald måste det vara bättre att lägga den här för att kanske kunna bevara 
befintliga naturvärden? 
Alltså absolut, det håller jag med om. Men samtidigt så är det så att här är det ju optimerat, 
eftersom dom (Jernhusen) har tomträtt på den här marken. Det är olika etapper. Det här ägs av 
Jernhusen, det vill säga att om till exempel Jernhusen ska kunna komma igång rätt så tidigt, och 
ju mer (?? de kommer finnas kvar länge?) kommer att finnas där väldigt lång tid framöver. Så det 
är olika etapper. Den andra är att, alltså strukturella frågor, att vi vill gärna att grönytorna är 
lagom fördelade över området, så att folk kan använda sig av dem i rekreativt syfte.  
 
- Men låt säga den här då (visar exempel på hur park skulle kunna flyttas), teoretiskt sätt, om man 
flyttar den hit liksom?  
Ja absolut det skulle man ju kunna diskutera om. 

- I frågan att huruvida man kan påverka i FÖPen för att bevara biologisk mångfald? 
Ja precis, men det betyder inte att när FÖPen är klar att man inser att, "Ojojoj här finns ett stort 
ekologiskt värde". Men då kan man ju fortfarande justera detta i detaljplaner också. Alltså en 
FÖP säger ju inte direkt emot detta. Sen är det också en fråga att en del av grönytorna är också 
lagda på lågpunkter så att de ska hantera dagvatten också. Så det är ju också en nästa fråga haha! 
Så det finns en hel del olika faktorer som spelar in som man måste ta hänsyn till. 
 
4.      Har underlagsmaterial kommit in under processens gång? Har detta ändrat något i 
planeringen? 
Nej, jag tror nog att en del av strukturen har satts i rätt tidigt skede tillsammans med 
fastighetsägaren och det hänger ihop med att de satte igång ett parallellt uppdrag, tidigt i 
planeringsskedet.  
 
Sen fanns det ett förslag som Fojab arkitekter gjort och som faktiskt var väldigt klokt och som en 
del av vårat arbete också bygger på, eller respektive det vi känner oss bekräftat (? Det dom 
håller med om?), kan man väl säga eller de resonemangen vi har. För oss handlar det mycket om 
att få de övergripande strukturerna att fungera. Bara en sån sak är ganska komplicerat kan jag 
tycka. Fojab kom med ett förslag, jamen det här passar bra.. och sen har tillsammans med 
Jernhusen respektive Fojab försökt att hitta den här strukturen. Och det har landat i i ett ganska 
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ganska tidigt skede, innan vi hade mycket mer kunskap om vilka naturvärden som finns och det 
är såklart... men samtidigt så är det väl så att på vissa ställen så känner vi oss också bekräftade 
av att vi hittade.. jag tror nog det var den stora parken där det fanns en del (naturvärden). Men 
sen när det är det här vid spåren så finns där en hel del naturvärden. Och det är såklart, haha, 
där man inte alls riktigt vet hur man ska kunna lösa det. Skulle man bevara det hela? Det skulle 
nog inte fungera ekonomiskt. Och hur kan vi hantera de här frågorna. Alltså jag tror nog att det 
handlar mycket om att använda sig av balanseringsprincipen på ett klokt sätt här. Och det är då 
en handlingsplan skulle kunna komma in.  

- Men skillnaden på att man ritar in en park här jämfört med att man har ett kvarter här. Det kan 
ju bli gröna områden bland kvarter också. Men skulle det spara mer befintlig vegetation, teoretiskt 
sätt, om man hade placerat en park här istället för ett kvarter? 
Ja i det här fallet så har vi ju den vegetationen som vi har kring spåren, alltså det är den 
vegetation.. Sen är nästa och då är vi igen på den utmaningen som vi har där frågan är hur 
användbart det är för befolkningen (ruderatmarker). Och sen hänger det ihop med 
markföroreningar. Det kommer säkert finnas kreosot bland spåren där. Det vill säga, ska det bli 
användbart för befolkningen, ja då måste vi skövla bort allt. För att vi har ju dom här 
miljökvalitetsnormerna som vi måste följa. Och då har man inte vunnit någonting. Å andra sidan 
skulle man kunna stänga av det här området (en park) och säga att det här området är för 
biologisk mångfald.  

- Så du menar att ni är rätt säkra på att det är för förorenat? 
Alltså det finns ju en risk för det. Just när det ligger bland ett spårområde, det brukar vara 
kreosot.  

- Och den risken vill man inte riktigt ta? 
Jag tycker nog att jag inte vill ta den här risken. Och sen är det den grundläggande frågan, 
användbarheten, alltså gestaltningsfrågan. Det är också en sån där sak. Tar vi tex den här 
grönytan, här finns några björkar och så skulle man kunna gestalta det sådär grönt och lummigt. 
Och det är någon annan sak tror jag för befolkningen att man har en yta som har lite spår i och 
lite halvstenigt, grusigt (ruderatpark), så kan jag tänka mig att det finns ett visst obehag för 
människor, för dom missar ju det och säger "Var är vårat rekreationsområde? Det här är inte 
riktigt ett rekreationssyfte". Och då kan jag tycka att om vi kan agera klokt vad det gäller 
balanseringsprincipen, alltså jag vet inte om det finns vegetation som skulle klara sig utmärkt på 
tak tex. Alltså använder vi oss av det så kan vi lösa två flugor i en smäll.  

- Finns det andra alternativ än att lägga upp det på tak? 
Man skulle kunna inkludera det i någon park om det går, jag har för lite kunskap om dom här 
frågorna. Och det är därför jag efterlyser en slags handlingsplan för då kan man säga; "för då har 
vi den här vegetationen där alla de här arterna finns och dom kräver en sån här miljö". Och det 
kan ju inkluderas i någon slags bostadsgård. Det kan inkluderas i förgårdsmark. Hur stor måste 
den sammanhängande ytan vara? Räcker det med två meter förgårdsmark och vi hanterar det på 
ett visst sätt? Behövs det vissa störningar till exempel? Ja men då kan man ju inkludera det med 
någon användning. Sånna frågor, och de kan vi inte hantera i FÖPen när vi tar de stora 
strukturerna.  

- Men låt säga att det inte hade varit några föroreningar. hade ni kunnat ha en park här i det här 
området (visar) i FÖPen, trots att det är ruderatmark? 
Ja alltså man skulle kunna lägga ut det som parkmark. Vi utgår ju alltid från den kunskapen som 
vi har och just nu så har vi för lite kunskap också för att lägga ut någon... (ruderatpark?). Men det 
skulle man absolut kunna flytta dit. Men sen måste man fråga sig; hur användbar är den här 
parken? Eller vill vi ha en ha en annan utformning av parken, som kan användas intensivare eller 
på något annat sätt? 
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5. Vilka personer har varit med i processen? 
***Hoppade över*** 
 
Faktorer & argument  
 
6.      Vad tar ni hänsyn till generellt sätt i Malmö när ni planerar grönytor och parker? Räkna upp 
några viktiga faktorer/argument (Jag skriver upp i tabell) 
Jag tycker strukturen är jätteviktig. Att parkerna kan bli användbara. Det finns i den 
modernistiska planeringen en tendens att lägga parker och grönt längs infrastrukturen, som då 
gör att dom blir mindre användbara. Parker behöver givetvis djup, parkerna behöver vara 
tillgängliga från alla sidor. Entréer mot parker är en sån där fråga som fortfarande är aktuell där 
man fortfarande planerar annorlunda (fel), delvis.  
 
- Djup? Kan man kalla det storlek här i tabellen? 
Alltså ju djupare den är desto mindre behöver storleken vara för att kunna ha en kvalitet i 
parken. Alltså det är alltid konkurrens om mark, ju mer du förtätar, dvs att då vill du också 
utnyttja marken effektivt. Så har du en park som är lång och smal så måste det vara väldigt stor 
för att kunna ha en kvalitet till skillnad av en park som är i princip rund. För då har vi i mitten av 
parken mycket mer kvalitet än vad du någonsin kan ha när du har en lång och smal park. 

- Kan man säga form? 
Ja precis. På det viset så kan du utnyttja marken väldigt effektivt. Sen är det också en fråga om 
hur du kopplar ihop grönområden. Här när vi tittar på innerstads-miljön så tittar vi mycket på 
"stepping-stone" principen, korridorerna så att säga. Sen får man ju också titta på hur detta 
gynnar spridning av arter. Det finns kanske också kreativa sätt.. inte att bara ha en korridor, som 
oftast bara är en gräsmatta. Eller om man jobbar med små, öar så att säga, i en annan stadsmiljö..  
 
Och sen naturligtvis storlek. Size does matter, så är det helt enkelt. Hellre ha en 
sammanhängande park en flera små. Alltså det är teorin. Sen har vi praktiken här. Sen Kirseberg 
är ett jättebra exempel på att det inte är definitivt så enkelt i praktiken. Här (visar) har vi 
infrastruktur där vi inte kan bygga, vad gör vi då? Alltså vi lägger ju lite.. parkeringshuset och 
idrottsplatsen lägger vi mot spåren, okej då vinner man den marken och utnyttjar marken 
effektivt och har också dessutom bullerskydd, vad det gäller P-huset. Men så har vi fortfarande 
yta kvar och då resonerar vi att här kan man ha odlingslotter till exempel. Ja då lägger vi grönt 
längs spåren. Som vi annars egentligen vill ha. Men eftersom vi behöver nya odlingslotter och det 
är privatiserat så tror jag nog att det fungerar bättre mot spåren. Och sen till exempel stora 
sammanhängande parker. Det kan vi inte få till. Alltså vi kan ju ha hela Järnvägsverkstäderna, 
skulle kunna vara park, men det kommer nog inte fungera ekonomiskt men också att det finns 
en politisk vilje-inriktning att förtäta vid stationen och vi vill ju bygga tätare och utnyttja 
marken. Så vi är i princip tvungna att ha små parker.  
Sen försöker vi samla oss vid den centrala gröna platsen här (grannskapsparken, som har vuxit 
lite sen samrådshandlingen. Ja men det är fortfarande väldigt lite grönt i området, absolut.  

 7.      När det gäller FÖP Kirseberg, är det några av de här faktorerna du nämnde som vägt extra 
mycket? 
Ja att vi försöker samla så parkerna så gott vi kan, även om det är svårt. Alltså samla parkerna, vi 
har aktivitetsstråket, vi har grannskapsparken. 
 
- Att koppla ihop dom menar du? 
Att samla betyder att man har en stor park istället för små. Problemet är bara att den här inte är 
stor, det är bara en grannskapspark. Vi vill gärna egentligen ha större parker. Men det finns 
andra utmaningar.  
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8.      I den här tabellen har jag tagit ut viktiga faktorer från planeringsriktlinjerna i FÖPen 
angående grönytor. Hur värderar du dessa på en skala 1-5 i förhållande till varandra? 
***Lägg till nya faktorer / argument som tagits upp. Är det några som kan sättas ihop med 
gamla?*** 

Ja till en viss del kulturhistoriska värden absolut. Vi har den här platsen. Jag ser den här som en 
ensemble, vi har panncentralen, vi har hjulverkstaden, två kontorsbyggnader och sen har vi 
vagnhallen. Sen fanns ju flaggstången förut här också. Så här finns det någon form, och jag tror 
nog den formen är ju viktigast framförallt (?). Alltså fonderna runt omkring som skapar 
rumsligheten, är jätteviktig, och har ett väldigt högt kulturhistoriskt värde.  

- Skulle man kunna lägga till rumslighet som en viktig faktor? 
Alltså det är ju en del av det strukturella. Att i den vanliga staden får det ligga en park. Till 
exempel har man Lindängenlunds botaniska trädgård (Millenieskogen och botaniska trädgården 
där?). Rent strukturellt, hur den ligger i staden är ett fiasko. Men det har ju varit gammal 
planering sen 70-talet. En klassisk modernistisk planering... Den ligger kantad av tre 
motorvägar. Sen har vi Kungsparken, som är ett idealt exempel för då har blandad stad, 
runtomkring och den kommer utnyttjas effektivt.  Det är en park som jag tycker fungerar fint 
med den bebyggelsen runtomkring. Och det kommer vi ha i det här, men det är mer.. vi kommer 
ju ha bebyggelse.. och det är strukturellt bra. Sen kulturhistoriskt ser jag liksom att just den här 
strukturen också är viktig. Alltså det är både och. Och sen har vi grönskan vid östervärns station. 
Även om vi vill bygga här och kolonisterna kommer flyttas, så ser vi att här finns det säkerligen 
några pärlor som vi kan ta med oss i framtiden. Och då åter igen, någon slags handlingsplan 
skulle kunna vara kanon, för då kan man identifiera de här värdena och då kommer det arbetet 
in i nästa skede, tex detaljplanen, så kan det ge underlag där. Det så kallade aktivitetsstråket här. 
Vi fortsätter med någonting som man har börjat med, kanske lite omedvetet. Här finns en liten 
grönyta här, en station tror jag nog det är (buss?). Och sen är det där barn leker från skolan, och 
det var då vi tänkte att vi knyter ann till någonting som finns här. Jag vet inte om det är 
kulturhistoriskt... eller om det kanske blir något kulturhistoriskt.  
 
- Men om du säger kulturhistoriska värden, hur mycket har det spelat in i utformningen av...? 
Ja delvis har det ju spelat in.  

- Sen vet jag inte om man kan lägga till det här i slutet också (generella faktorer han nämnde 
innan)? 
Ja det jobbar vi alltid med. Sen får man ju anpassa det till realiteten, till platsen.  

- Jag tänkte om det är något som saknas av dom här...Vi har ju sammanbindning av stråk? 
Ja men vi har inte breda grön-remsor, vi har ju mer stepping-stone-principen. Alltså det är 
väldigt tydligt här när man kommer från Sorgenfri här och sen kommer man in till Rönnen här 
och sen har vi nästa park här och sen nästa här och sen kopplar man vidare. Det är mycket sånt. 
Det är därför de är så fördelade. Skulle vi ha en park här, ja vad händer här.. då är det ganska 
tunt med grönska. Sen har vi samutnyttjande. Det är ju alltid tänkt oavsett, alltså framförallt 
Ellstorp kan man utnyttja samma (?).  
 
Samutnyttjande / multifunktionella ytor.. ser vi alltid att det behövs, att skolorna ska kunna 
öppnas och verka som ett komplement. Det är jätteviktigt.  

Nyttjas av förskola... Parkerna nyttjas av förskola ju.  

- Det kanske är samma? 
Ja alltså jag tycker nog det. 
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Sammanbindning av stråk.. Tycker jag också är väldigt viktig.  

Närhet.. var också väldigt viktig. Alltså det är alltid det som spelar in. Så det är därför vi också 
har fördelat dem på något sätt.  

Variation i grönska (inom park).. Alltså det är någonting som vi inte direkt hanterar i FÖPen. 
Alltså innehållet.. 

- Men jag tänker att ni liksom placerar den parken här för att där finns mycket variation i den 
befintliga vegetationen som ni tror att ni kommer kunna spara? 
Nä inte riktigt så. Jag tror nog att strukturen är viktigare. Vegetation kan man jobba med sen 
under tiden. Men de strukturerna som vi sätter... Det är ganska intressant att den här byggnaden 
(Stadshuset) är utformad efter ett träd som stod här. Det var ju länge sen. Så bevarade vi det här 
trädet och så var det jätteviktigt. Och sen ja, nu är trädet dött, för längesen, och byggnaden finns. 
Och ibland så bygger vi med väldigt stora avstånd, mellan husen. "Här finns det någon Lind, 
amen det var ju fint, det måste vi bevara". Ja och sen bygger vi och sen har man en väldigt bred 
gata, och sen dör träden. Gärna också under byggprocessen. Det är en klassiker. Ja sen plötsligt 
har man den breda gatan, och så tänker man "Oj nu är det mycket trafik här, nu ska vi ha ett 
körfält till". Men husen står där. Jag tycker alltid att och jag önskar att vi kommer igång i Sverige 
med balanseringsprincipen. Just att kraftfullt kunna arbeta med den proaktivt. Alltså har man en 
bra och god struktur, framöver. Alltså en tät stadsstruktur. Och då är det kanske några träd som 
behöver fällas. Ja men då planterar vi desto fler. Precis intill. Gärna på samma ställe. Så blir det 
grönare än vad det var innan. Plus att vi har en struktur som vi gärna vill ha. Så det tycker jag är 
jätteviktigt. Ja men såklart så finns det vissa ekologiska värden som spelar in där. Tar man tex 
någon gammal ek som huserar så mycket, (naturvärden) så då får man titta på det. Alltså det är 
inte absolut (med att man hoppar över första steget i BP). Men det är också mycket en fråga som 
inte direkt kan lösas i ÖP (FÖP) kan jag tycka.  
 
Integrering med bebyggelse... Vad menar du med det? 

- Jag tyckte det fanns i planerings riktlinjerna? Men det kanske är lite likt struktur? 
Alltså du menar den här med "alltid något grönt i sikte"? 
 
- Nä att man integrerar parker med bebyggelse. (Jag visar i FÖPen / samrådshandlingen) 
Ah samrådshandlingen, det var längesen. Kanske det står i "grön stad" kapitlet.  

- "Gröningar ska ligga väl integrerat med bebyggelse" (Jag läser upp) 
Aha alltså det är gränssnittet mellan bebyggelse och grönskan.  

- Vad menar du med gränssnittet? 
Ta till exempel Rosengårdsparken. Då har man i södra delen så är det ju villabebyggelse, den 
gamla, och sen har man lagt till lite 70-tals bebyggelse. Och då har man gatan, och sen kommer 
huset och sen kommer en liten minitomt och sen är det plank och sen kommer parken. 
Fruktansvärd situation. Det gör ju att parken upplevs som otrygg. Det är en baksida, man 
behöver ganska mycket kantzon. Det är ineffektivt utnyttjande. Vill man förtäta här skulle till och 
med parken själv må bra av att man lägger ett hus till, och har en gata och sen har parken. Så att 
om träden öppnar sig mot gatan slash parken. Sen måste man också tänka att den här gatan inte 
behöver vara en riktig gata, det kan ju vara en yta som kan till och med användas som lekyta, där 
man kör på gåendes villkor. Och det är en väl integrering med, alltså möte, med byggnader. Så 
det är jätteviktigt för oss absolut. Men det är också såklart en detaljfråga så man kan inte 
detaljstyra det (genom FÖPen). Liksom "Aa exakt här ska husen stå". Men det är mer en 
principfråga. jag sätter en 4a här.  
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Grannskapspark 1 ha.... Jätteviktigt, att vi får det här samlade rekreationsområdet.  

- Men hur mycket det har spelat in när ni har placerat de här parkerna i FÖPen? Det kan ju varit så 
till exempel att "Ja vi kan inte ta hänsyn till variation i grönska på den här nivån", då får den 
kanske 2.  
Ja alltså rekreation väldigt viktigt...  
 
Men alltså dagvatten- och skyfallshantering är också väldigt viktigt för oss. Men vi har justerat 
det i efterhand. Vi har ju flyttat lite grann, runt, också efter... och det kanske vi också behöver 
göra.. (senare?).  
 
Stadsodling... Ja alltså jag vet inte alls.. Allt det här får ju ganska mycket såklart.... (börjar sätta ut 
siffror.). 
 
Biologisk mångfald kanske ligger lite efter här absolut.  
 
Bevara befintlig vegetation. kanske, ja ligger lite lägre.  

Vad menar du med "undvika befintliga markföroreningar"? 

- Ja det stod det också här i FÖP / samrådshandlingen. 
I vilket sammanhang? Att man lägger parken på inte förorenad mark? 

- Ja.  
Ja precis. Men det har vi nog tittat på.  

Bullerdämpning... Alltså grönska som bullerdämpning. Det har vi ganska lite. Och luftrening, ja 
vill ha gröna gator gator så det är nog rätt så viktigt. 

- Skulle man kunna lägga till någon av de här? Strukturen... 
Jag tycker nog att allt det här (faktorerna han nämnde) alltså det finns ju redan. Eftersom det här 
är så pass övergripande frågor. Strukturen ja, det är generellt hur de (parkerna) är utplacerade. 
Vi har tillgänglighet, alltså hur möter man. Det är lite det som hänger ihop med integrering med 
bebyggelse. Formen ja alltså man skulle kunna koppla ihop.. och sen har vi. Ja alltså form, 
storklek. Storlek är ju nästan givet här. Och samla, handlar också om.. det är strukturella frågor. 
Koppla ihop är väl sammanbindning av stråk. 

9. Kan du göra samma sak för varje park i FÖP Kirseberg? Hur värderar du dessa på en skala 1-5 i 
förhållande till varandra för park#? 
Ojdå, det är ganska mycket.  
 
***Park 1: *** 
Alltså ettan? Ja alltså kulturhistoriska värden är ju viktiga här. Samutnyttjande också, att det är 
angöring och... nyttjas av förskola, kanske inte riktigt. Variation, i det här fallet kanske lite 
viktigare eftersom det finns befintliga (befintlig vegetation). Integrering med bebyggelse, det är 
ju alltid viktigt. Grannskapspark.. Rekreation, kanske inte huvudsyftet där. Men det är viktigt 
med mötesplats. Dagvattenhantering kan bli mycket viktigt i det här fallet. Stadsodling utgår. 
Biologisk mångfald kan vara lite viktigt. Bevara befintlig vegetation är också viktigt det här fallet. 
Undvika befintliga markföroreningar, det har vi inte tittat på där. Tror inte att det finns. 
Bullerdämpning kommer inte heller ha någon effekt. Luftrening kommer säkert ha effekt. Form 
och struktur är också viktigt.  
 
***Park 2 Ellstorp*** 
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- Och den här parken då, det verkar som den ska ligga här istället (parken i Ellstorp)? 
Ja det ändrar ju sig, varenda dag just nu. Vi har en detaljplan på gång. Och det säger också ganska 
mycket om en översiktsplan. Alltså översiktsplanen säger att här ska det finnas någonting, och i 
detaljplaneprocessen har man utvecklat att det kanske är klokare att lägga den (parken) här 
egentligen. Ja då gör man det. Det är också så man får ta det. Det är också så med den här parken. 
Vissa säger att "Jamen det finns alldeles för många fördelar med att ha någonting här istället". Ja 
men då får man jobba med det. Medan läget egentligen är ganska klokt.  
 
- Men det jag vill jag vill titta på är hur dessa faktorer spelar in i placeringen av de olika parkerna. 
Ja men det finns ju olika "men" för det här. Till exempel att flytta den dit och skita i de värden 
som finns här på platsen. Det gör man naturligtvis inte. Här inte sådär relevant (visar annan 
plats?). Här är kanske bättre..(samband om man tittar på?)... biologiska värden.  
 
Ska vi titta på den här då... (Park 2 vid Ellstorp) 
Kulturhistoriska värden, har vi inte sett. Multifunktionella ytor... 
 
- Kan man räkna det som en 1a då (Kulturhistoriska värden? 
Ja eller den frågan är irrelevant. 
Nyttjas av förskola; ja, väldigt viktigt i det här fallet..........Stadsodling kommer vi inte ha där..... 
Biologisk mångfald, Jaa, kanske vi har. (ger det en 4a) 

Befintlig vegetation, det får vi se hur mycket man kan ha kvar. Samma sak här (ekologiskt 
känslig miljö / bevara höga naturvärden).  

Undvika befintliga markföroreningar... Det vet jag inte hur mycket man tar hänsyn till nu. Men 
jag utgår ifrån att de tar hänsyn till det.  
 
*** Park 7 och 8 *** 
Jag kan nog tycka att dom här är relevanta (park 1,2, 7, 8) och dom andra inte så där pass 
mycket. 7an, ja kulturhistoriska värden finns inte riktigt där. Samutnyttjande är jätteprioriterat. 
Nyttjas av förskola också. Sammanbindning av stråk också helt klart. Närhet också... Variation av 
grönska inom park, inte högsta betydelse här. Integrering med bebyggelse också jätteviktigt... 
Dagvatten naturligtvis också... stadsodling kommer vi inte ha här. Biologisk mångfald, inte den 
viktigaste aspekten här. Samma sak här.  

- Ja vad var det mer, form och struktur? Men dom är alltid viktiga? 
Ja jag tycker det alltså. Det är därför jag har svårt att lägga in dom här. Men jag tror nog att det 
finns något att läsa ut här att det finns en skillnad i karaktärerna (på de olika parkerna). Här är 
det väldigt viktigt med de sociala aspekterna... 

***Grannskapsparken (park 8)*** 
- Men hur fungerar det på 8an då? 
Här är ju väldigt viktigt med kulturhistoriska värden. Multifunktionella ytor också. Nyttjas av 
förskola, ja det kan den göra men det är inte huvudpoängen med det här, men det är säkert så att 
man kan komma hit med barn. Sammanbindning av stråk är också jätteviktigt. Närhet likaså. 
Variation i grönska, det var inte det vi tittade på men sen kan det ju få det.. Integrering med 
bebyggelse, väldigt viktigt i det här fallet. Grannskapspark också. Rekreation ska det finnas. 
Viktig mötesplats, här ska man samlas. Även Kirsebergsbor. Dagvatten- och skyfallshantering 
kommer nog verkligen att vara viktigt på (??? svårt att höra). Stadsodling utgår. Biologisk 
mångfald har vi också tittat på att det finns värden och dom tar vi gärna med oss. Luftrening, ja 
den kommer ju ha stor effekt eftersom det är så pass stort. Och sen form och struktur kanske till 
och med en 5a här. Ja svårt att sätta värden och siffror sådär. Men det kanske går att avläsa en 
tendens. 
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10.      Vilka argument har talat för planering av byggnader i områden som utpekas innehålla höga 
och påtagliga naturvärden i rapporten ”naturvärdesinventering av Kirseberg banområde och 
Ellstorp”? Nämn först några generella argument. Sedan per område (enl. karta 1-10. Du kan slå 
ihop områden)  
Nä, alltså det argumentet vi har är den strukturella naturen, annars hade vi tagit mer hänsyn till 
de ekologiska värdena. Vi hade först skolan här i den stora byggnaden (järnverkstäderna). Men 
det är ekonomiskt sätt svårt att lösa, så vi fick hitta en annan placering och sen kom vi på den 
här placeringen här som vi tyckte var väldigt lämplig eftersom den ligger på det här öst-västliga 
stråket och har anknytning till Södra bulltoftavägen. Och kan komma in också i väldigt tidigt 
detaljplaneskede, eftersom vi jobbar från Södra bulltoftavägen söderut.  

- Varför jobbar ni härifrån och söderut? 
Eftersom det finns för många frågetecken kring Simrishamnsbanan. Och att vi har en markägare 
här som gärna vill komma igång fort. 

- Är Lorentzon? 
Ja dom hette Lorentzon tidigare och dom har sålt till Sjösson. Alltså bussgaraget. Det är nog Binje 
(?) som har vunnit anbud där. Skånetrafiken är ju (huvudansvarig?) och hyr sig in. Så dom 
kommer ju behöva hitta en ny plats och när de gör de kommer vi kunna komma åt marken där. 
Så först har vi Ellstorp, och sen jobbar vi oss successivt söderut. Fördelen är att vi kan komma 
igång rätt fort längs Södra bulltoftavägen, för att sätta området på kartan här. Att det händer 
någonting. Här nere kan man inte komma igång så fort för att det finns en hel del utredningar 
som behöver göras. Och sen har vi möjlighet att temporärt använda oss av kulturhistoriska 
byggnaderna. På det viset dra in människor i området. Området har varit stängt en lång lång tid 
så folk i Kirseberg och omgivningen håller ju på nu att upptäcka området. Så det tar ju också lite 
tid. Så kan man använda det temporärt och sen jobbar man sig vidare.  

- Men vilka fler argument förutom struktur har ni... 
För att man vill just bygga där? 

- Ja vilka som är de viktigaste argumenten? 
Ja det strukturella vad det gäller tex skolan, ja det är bara att hitta ett läge också för att ha plats 
för något så där stort. Man behöver ändå en rätt så stor yta för det här, både för byggnaden och 
för skolgården. Och det är inte så jättelätt att hitta. Väldigt stor enhet.  
Men jag tror nog att vi har landat där ganska bra. Sen den andra är att närheten till stationen. 
Här har vi Östervärnsstation, och sen ju närmare vi är det desto mer intensivare vill vi bebygga 
det också. ja såklart, och då blir det tätt bebyggt. Och när vi tittade på rapporten "hmm okej", i 
alla fall så har vissa ytor som vi kan jobba med, alltså till exempel den här stora platsen 
(grannskapsparken) som vi ska jobba med. Här på söder (om järnverkstäderna?) finns en del 
träd som man kan jobba med. Och sen får vi ju helt enkelt gå vidare och titta lite mer noga här. 
Hur påverkas de här värdena? Vilka värden är det exakt? Hur kan man antingen bevara eller 
ersätta dessa? 

11. (Kan du berätta mer om hur ni arbetarför att uppnå planeringsriktlinjerna i speciellt i den 
tidiga planeringsprocessen?) 
 *** Hoppade över denna fråga*** 
 
12.      Hur har ni pratat om dessa planeringsriktlinjer i dialogen med markägare? 
Ja alltså de har ju hela tiden varit med på våra diskussioner och i vårat arbete.  

- Men jag tänker att ni har ju ändå tagit fram planeringsriktlinjerna? Hur har ni framfört dom? 
Ja. Alltså de har ju sett utkast och produkten och sen har de framfört synpunkter. Och ibland så 
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säger man "Ja juste, det kan vi hålla med om!". Och då vill vi underlätta för er. Ibland så måste vi 
ju säga "tyvärr", det är så Malmö stad måste resonera. Och det är ju såklart, att man har ju olika 
(åsikter)... förhoppningsvis på många håll, samma synsätt på saker och ting men det skulle vara 
konstigt om vi inte skulle ha olika synsätt på vissa saker. Och det hänger ihop med uppdraget. Vi 
måste se på helheten. Markägaren tittar på sin verksamhet. Annars skulle de göra fel. Men jag 
känner mig väldigt välförankrad med allt arbete vi gör.  

- Men jag har inte riktigt förstått det här, hur det funkar. Ja kommunen har planeringsmonopol, 
men samtidigt så har ju markägarna äganderätten på sin sida och de får göra egentligen som de 
vill eller? Men de vill följa vad kommunen säger för att det är så man gör? Och man kan inte ta 
hjälp av några lagar för att de vill behålla en god relation med er? Hade de fått göra precis som de 
ville om de skulle säga att "nä vi vill inte ha några parker här alls, vi vill bara bygga kontor över 
allting"? 
Ja alltså allting handlar ju om att hitta, för en god dialog, en kompromiss. För att Malmö stad vill 
utveckla det här området. Annars skulle vi inte dra igång översiktsplanarbete. Det vill säga att 
våra politiker vill, de som beslutar för oss och säger att här ska ni göra fördjupning av 
översiktsplanen för vi vill driva processen i det här området kring Östervärns station. Vi vill 
förtäta kring stationsläget. Så det är det som är huvudinriktningen. Och det kommer direkt från 
översiktsplanen. Alltså kommun-övergripande översiktsplan.  

- Men om de (markägarna) inte hade velat det här? Om de hellre hade velat bygga ..? 
Ja precis och det är det vi kommer in på. Vi kan ju planera för området. Men om markägaren inte 
vill bygga. Så händer ingenting. Och det är då den goda relationen kommer igång. Markägaren är 
ju intresserad av att bygga här och det är staden också och då handlar det om hur man göra det. 
Det är det som är frågan. Det är alltid lite ge och ta. Som sagt, vi måste bevaka helheten. Vi 
behöver plats för skolor. När vi bygger bostäder här så måste vi tillhandahålla skolor. Och då har 
vi varit väldigt tydliga med det och sagt till markägaren att "Ja men om ni bygger så och så 
många bostäder så blir det ett större behov för service, alltså skola, förskola och det får ni 
tillhandahålla på er mark. Så då kommer ni inte kunna bygga bostäder just på de här platserna 
och det vill säga att Malmö stad har behov att köpa den här marken också. Men som sagt, det är 
lite ömsesidigt. Vi kan ju planera vad vi vill. Vi kan planera för park i hela området men då 
kommer det inte ske så mycket. Och det är inte heller det som vi egentligen vill för att vi har ett 
tydligt politiskt uppdrag att bygga väldigt tätt här också.  

*** Den här delen går lite utanför frågorna *** 
- Så dom får inte göra vad de vill? 
Nä det får dom inte. Vi planerar ju för detta området och det är ett politiskt beslut.  

- Ja men eftersom de äger marken så får de väl göra vad de vill?  
Nä de kan inte börja bygga någonting utan att vi har planlagt området. De kan inte bygga 
någonting om inte ansökan om bygglov följer den planen. Så vi har ju planmonopolet, det vill 
säga att vi kommer att ha sista ordet politiskt.  
 
- Men ni måste godkänna byggloven liksom? 
Ja och detaljplanen. Just nu är området utan detaljplan.  

- Men om de inte vill bygga då kan inte ni bygga där? 
Nänä det går ju inte. Men i så fall skulle man kunna gå in i en förhandling och köpa marken.  

- Kan ni göra ett tvingat köp av marken? 
Det var en intressant fråga. Alltså planmonopolet betyder att ingen annan kan göra en detaljplan. 
Alltså det finns ingen annan än kommunen själv som kan ge byggrätter för detaljplaner. Och 
planmonopolet är jätteviktigt för kommunerna. Alltså det här med att markägaren måste 
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avträda marken. Jag är lite dåligt insatt i de här frågorna. Men jag utgår ifrån att det handlar mer 
om frågan om nationella intressen. Då kan man nog tvinga någon. 

- Och det skulle väl i så fall vara riksintresset för kulturhistorisk miljö? 
Ja... jag är lite osäker på hur långt det sträcker sig. Jag tror nog att gränsen är här någonstans och 
vi föreslår att vi utökar gränsen. Men det är också så med byggnaderna. Markägaren kan ju låta 
byggnaderna förfalla. Det finns inget skydd för byggnaderna idag och det är inte detaljplanelagt. 
Det har ju varit statens mark och har på denna tiden när det byggdes, 1915 tror jag nog, ansåg 
väl att man inte behöver ha någon plan. Det bara byggde.  
 
- Men vet du varför staten sålde marken? 
Nä alltså det är så att det är trafikverket som i statens namn tar hand om det och sen har man ju 
privatiserat den delen (av trafikverket). Man har ju delat upp det i SJ och sen har man 
trafikverket som tillhandahållet infrastrukturen. Sen finns det en hel del ytor som behövs för 
service, och laga och logistik. Och de ytorna, de har man inom ramen för denna privatisering. Så 
har man knoppat av det och har sagt att då blir det ett bolag som heter SJ fastigheter. Så finns SJ, 
SJ fastigheter och trafikverket. Trafikverket är bara infrastrukturen. Alltså rälsen och det som 
behövs för det, alltså bangårdar osv. SJ fastigheter skulle förvalta alla ytor runtomkring. Det vill 
säga service-ytor som behövs, alltså tvätta tåg, laga och logistikfrågor. Och de här verkstäderna 
(Området) är liksom ett sånt där logistik-område och tillhör väl den delen. Och då överförde man 
det till SJ fastigheter och sen fanns det SJ som har driften av tågen. Och sen omvandlades SJ 
fastigheter senare till Jernhusen. De är ju statligt ägda fortfarande och de har en policy. Det vill 
säga, utveckla de här områdena, helt enkelt tjäna pengar. Plus att följa regeringens intentioner 
för en god stadsutveckling, det vill säga att de ska bygga bostäder, kontor och förtäta kring 
stationslägen. Och då sitter Jernhusen i alla möjliga städer på guldkorn för det är där man gärna 
politiskt vill förtäta också. Vid stationslägen.  
 
- Men hade det inte varit mer fördelaktigt om kommunen hade ägt den här marken och kunnat 
bygga som man ville? 
För kommunen ja. Men då måste man också vilja sälja det (staten). 

- Men staten hade ju marken från början. Om det hade varit mer fördelaktigt att behålla det? 
Men staten är ju inte kommunen. 

- Men jag tänker att det finns något samarbete där? 
Hahahahaha!! Nänä alltså det är två helt olika saker. Alltså staten tittar på statliga intressen och 
kommunen titta på kommunala intressen. Så att staten skulle komma på en idé "Ja men nu 
skänker vi bort marken till kommunen". Aldrig i livet. Nänänä. Om de inte får betalt för detta. 
Men i den bästa av världar så funkar det (skulle det funka så). Ja man kunde tycka så. Ja men det 
håller jag med om, alltså personligen. Men mm tyvärr så funkar det inte.  

*** Tillbaka till orginalfrågor *** 
 
13.      Har ni diskuterat ekosystemtjänster i dialogen med markägarna och i så fall hur? 
I några speciella områden i FÖPen? 
Hur står sig intressen för EST mot andra intressen så som att exploatera? 
Ja alltså vi har ju den rapporten (NVI) och den har vi i diskussion och i dialog med markägaren, 
tryckt på att de ska nog ta fram den här rapporten. Vi har inte i ramen för översiktsplanen haft 
resurser för att kunna ta fram en sån rapport och då så tyckte jag som projektledare att det är en 
så pass viktig fråga att lyfta. Och hur lyfter man en sån fråga? Jo man måste först veta vad som 
finns där. Jag började med att prata med min kollega. Jonnas företrädare Magnus. Att kunna göra 
en snabb skanning och inventering av området. Och han hade inte så mycket tid. Han tog bara en 
snabb titt och det visade sig att här finns det något som kan vara intressant och det var 
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utgångsläget för mig. Som sagt vi hade inte haft resurser inom projektet (att ta fram en sån 
rapport). Men då var det ju läge att markägaren själv... (skulle ta fram en sån rapport). Ja man 
förde dialogen, och det är därför en god dialog är så viktig. Så de har lagt resurser och investerat 
i den här rapporten. Och då har vi i alla fall lite mer koll på vilka kvaliteter som finns. Det är 
jätteviktigt, för annars skulle vi fortfarande famla omkring i mörkret.  
 
Sen är nästa steg hur man använder den och hur man jobbar med de här frågorna. Och då har jag 
lyft de här frågorna och då är det igen frågorna om dialog. Alltså verkligen att vara tydlig med 
"vilka värden tillför det här?". För just markägaren. 
 
Vi hade haft en liknande dialog vad det gäller kulturmiljön. För markägaren var egentligen lite 
underförstått inne på att, man har inte behov att bevara allt (de gamla byggnaderna). Men nu 
under dialogen så lyfter vi det mer och mer tydligt vilken tillgång de här byggnaderna är för 
området för att just också lyfta markvärdet och vi vill lyfta intresset här (för det). Och här har vi 
kommit en bit längre, tycker jag, i dialogen, att de verkligen ser det, att ja men "de här 
byggnaderna är kanonbra, de ska vi kunna utnyttja här". Och att de också har börjat använda sig 
av någon temporär användning av byggnaderna, det finns någon sån där food court och sådär.  

Vad det gäller ekosystemtjänster, ja men då har vi inte kommit så långt. Nu är vi lite i någon 
slutfas här kan man säga, vad det gäller översiktsplanen (FÖPen). Desto viktigare är ju 
genomförandefasen, att vi inte glömmer bort det (naturvärdena). Och här finns det något att 
hämta, tycker jag i alla fall, vad det gäller ekosystemtjänster. Men medvetenheten finns, vi har ett 
underlag, jag tycker nog att att vi har kommit en bit på väg.  

- Vad tror du medvetenheten finns hos Jernhusen om ekosystemtjänster? 
De vet vad hela handlar om. De vet att det finns ett värde. Och jag tror nog också att för dem är 
det fortfarande väldigt abstrakt. Alltså vi hade en gång ett temamöte kring de här frågorna och 
det var många många frågetecken fortfarande. Och det handlar om att för dem så som också för 
mig delvis, jag har kanske lite mer koll, är det fortfarande väldigt abstrakt. Vad betyder det här 
och hur påverkar det min planering? Alltså för dem är det ju intressant att ja men "kan jag 
bygga?, hur mycket kan jag bygga? Hur påverkar en yta miljön runtomkring?, Hur kan det här 
tillföra ett värde?"  

Alltså jag tycker nog att om man jobbar med det proaktivt så kan det tillföra ett värde också. Inte 
bara när man bevarar men också när man använder sig av proaktiva balanseringsprincipen. För 
då kan man annonsera och till och med marknadsföra sig. "Hör ni, ja vi exploaterar här, Ja vi 
förstör miljövärden. Men titta här vad vi jobbar med att återskapa och kompensera utöver det". 
Och då tror jag nog att man aktivt skulle kunna gå in och på det viset också hitta målgrupper, 
andra målgrupper kanske, alltså av dom, vad gäller de nya boende till exempel eller de som är 
verksamma i området. Alltså sätta området på kartan helt enkelt. "Titta här, vi jobbar aktivt med 
kulturmiljö, vi jobbar aktivt med ekosystemtjänster". Och då är det också frågan vilken målgrupp 
vill man ha, alltså de framtida boende eller verksamma i området. Men ekosystemtjänster, 
känner jag, nä det har fallit lite, hamnat lite bland stolarna. Det tycker jag är jättesynd.  

- Varför tror du det? 
Det är en resursfråga. Helt enkelt.  
 
- Hur skulle ni gjort om ni hade mer resurser till det? 
Ja jag tror nog att vi hade kunnat jobba lite mer proaktivt och framförallt tidigare med att vi 
skulle haft en utredning. Att vi skulle vävt in det. Och samtidigt också en handlingsplan. Vi skulle 
behöva en ekolog som säger till oss "ja men såhär kan ni jobba med den här ytan. Så här kan ni 
jobba med de här växterna. Så här kan ni jobba med de här växten (?)". Också inte bara en ekolog 
men också en ekolog som kan stadsplanering, som vet "här måste jag backa" eller "här måste jag 
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satsa på kompensation och här kan jag nog satsa på bevarandet" och förstå också vad det kan 
innebära för stadsmiljön.  
 
- Alltså en ekolog som kan jobba med balanseringsprincipen? 
Ja, både balanseringsprincipen men också om man säger, "när använder man sig av de olika 
stegen av balanseringsprincipen?". Inte bara med hänsyn till de ekologiska värdena men också 
med hänsyn till stadsmiljövärdena och ekonomiska värden.  
 
- Är det en pengarfråga eller är det snarare en resursfråga om kompetens? 
Ja är det en resursfråga om kompetens så blir det ju en resursfråga till slut. Alltså vi skulle kunna 
ha flera ekologer här, i staden och på våran avdelning eller på kontoret. Och då kan man ju göra 
saker och ting. Men vi har inte det och Jonna har ju fullt upp. Jag förstår inte hur hon orkar. 
 
- Och då behöver ni mer pengar för att anställa fler ekologer? 
Ja precis och då är det ju skattepengar. De kommer prioritera liksom. Några förskolerplatser, 
förskolelärare, ja. Det finns en större ram i det hela. 

Ja och den utredningen (NVI) har ju Jernhusen betalt. Det är därför det är så viktigt med den 
goda dialogen för att man är ju beroende delvis på markägaren.  

14.      Skiljer sig denna dialog från andra dialoger med privata markägare? Har de olika intressen? 
Alltså i frågan om grönytor och parker.  
Nä jag tycker inte det. Det kanske hänger ihop med hur jag ser på saker och ting. För mig är det 
väldigt att jag för en tidig dialog, och det är bekvämare (?) för fastighetsägaren. Ja och spelar 
alltid med öppna kort. Jag tycker nog att dialogen är väldigt lik (andra dialoger). De har ju också 
ett affärsintresse, självklart, och det har ju alla aktörer.  

15.  Tror du att markägare värderar på liknande sätt för grönytor och parker generellt sett? Är det 
några argument där de skiljer sig mycket från er syn? 
Alltså inriktningen kan jag tänka mig att de ser på ett liknande sätt. Sen är det väldigt svårt för 
att vi har olika markägare på olika delar av området, även om vi har en stor markyta. Men här 
äger de till exempel inte så mycket mark (visar). Här är de inte alls. här är de ...???... Men jag tror 
nog att tendensen skulle de nog hålla med om kan jag tänka mig. 
 
16.  Är det några speciella argument som ni använder er av i dialogen med markägarna som har 
fått genomslag vad det gäller grönytor? 
 Ja alltså det handlar ju om värden helt enkelt. Hur kan man höja värdena på området? Alltså 
kvalitet. Boendekvaliteter kanske. Och hur kan man marknadsföra området. Det är väl det som 
kommer att vara av intresse för dem tror jag. Som sagt, jag tror nog att det hänger lite på oss 
naturligtvis. Hur man når fram med de här frågorna.  

L1.  Både Jernhusen och ni säger att ni är överens om hur mycket park ni vill ha i området men som 
jag har förstått det vill Jernhusen bara ha grannskapsparken, aktivitetsstråket och kanske 1-2 
pocketparks medan ni vill ha betydligt fler parker? 

- Men det verkar som att ni vill ha lite fler parker än Jernhusen? 
Ja. 

- Och då tolkar jag det som att ni inte är helt överens? 
Jooo alltså, njaa jag tror nog inte att man måste.. Ja frågan är hur nitisk man är och hur man ser 
på saker och ting. "Är vi överens?" så att säga. Måste man alltid vara, ja (överens?). Nä men jag 
tycker nog att vi i övergripande strukturen är överens. Vi är överens om inriktning. Vi är överens 
om betydelsen av grönska för att ha bra boendekvalitet. Det är det som jag ser är jätteviktigt. Vi 
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är också överens om kopplingarna i området. Vi är överens om var förskola och skola ska ligga. 
Och var de stora parkerna ska ligga. Alltså det är väldigt mycket överens kan jag tycka haha. Det 
är inte så att man bara säger "ja men så här är det". Alltså det är väldigt väldigt mycket arbete att 
komma dit. Sen om man säger att "Ja men vi vill ha någon liten gröning här" och pocket parks, 
alltså de andra parkerna (än de stora) är ju i princip pocket parks. Man måste nog se det som det 
är. Det ser kanske större ut på kartan men det är verkligen supersmå gröningar där. Men om de 
kanske vill ha 1 eller 2 mindre, eller har tänkt sig i sin bild (att de vill ha en eller två eller så). 
Alltså också pratar vi om samma sak. Bara en sån sak tar ju väldigt lång tid. Men det är inte det 
som är avgörande för mig. För mig är det avgörande att vi har kommit så långt vi kan i 
samförstånd med Jernhusen ta fram det här utställningsförslaget och få det till antagandet 
(antagande?).  
 
Sen kan man i nästa skede, låt säga att "Vi hade tänkt oss att ha en liten gröning till här". Ja då får 
vi prata om och diskutera det. Till slut så är det en ekonomisk fråga. För att vi måste köpa mark 
och då måste va ha pengar för det också. Men för mig är det inte en så stor sak. Alltså jag skulle 
inte säga att vi inte är överens. Vi är överens.  

- Men det här samrådsförslaget som ni kommer att presentera. Kommer det att vara ni som tar 
fram det som en avvägning av Fojabs förslag och erat? Eller kommer det att vara Fojabs förslag? 
Eller Hur funkar det? 
Nänä det är vårat förslag.  

- För att det är både ni som tar fram ett förslag och Fojab tar fram ett förslag? Men gör ni ett 
förslag tillsammans sen och lägger ihop de här? 
Nä Fojab jobbar ju på riktning av Jernhusen. Och de jobbar ju för Jernhusen så att de får grepp 
om området. Vad är det byggrätter? Hur kan vi utforma det? Hur kan vi försöka övertyga 
kommunen? Hur kan vi gå fram i samtal med kommunen med vår argumentation? Det som vi 
gör är att ta fram en översiktsplan, en planhandling som är politiskt förankrad. Som kommer 
gälla sen.  

- Och då tar ni i hänseende det som Fojab har planerat? 
Ja, Det är jättebra! Eftersom dialogen är så bra så kan vi stämma av en hel del med markägaren 
och det är oerhört viktigt också så att detaljplaneprocessen senare, alltså genomförandet 
kommer gå smidigt. Och man kan väl säga här att vi bara diskuterar om någon pocketpark här 
och där, men det är peanuts. Skulle vi inte komma överens om var skolan ska ligga och vi skulle 
hänga upp oss på det. Då har vi misslyckats med översiktsplanen. De övergripande strukturerna, 
det som kan regleras i översiktsplanen, de måste sitta. Och de sitter för att vi har stämt av med 
varandra jättemycket. Och då är Fojabs arbete mycket hjälpsamt eftersom de har börjat skissa 
och kommit med inspel: "Amen hörni, vi har tänkt att ska förskolan inte kunna ligga här?". Och 
sen har vi diskuterat den frågan, "Ja men är det klokt att ha förskolan här". Och ibland så fick vi 
sätta ner foten och säga "Nej, staden kommer inte gå med på det här".  

- Vad var det till exempel? 
Det var till exempel här med gatan. Alltså det har vi drivit den här frågan. 

- Ja de ville ha den bredvid parken (grannskapsparken)? 
Ja de ville först ha den bredvid parken och vi ser många många fördelar med att den ligger här 
(österut). Sen var det ingen stor diskussion, så. Men i början så tyckte dom "Mm ja hmm, det är 
vi inte så glada för". Så har vi argumenterat för detta. Och sen tror jag nog att efter 2-3 möten så 
hade de nog insett att vi är väldigt inriktade på det. Men samtidigt också insett att här finns en 
fördel med det (att ha gatan österut).  
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- Vilka argument använde ni er av där? 
De argumenten, fördelar som finns, vi får bort trafiken från parken. Vi kan koppla här, Södra 
bulltoftavägen på ett lite mer elegant sätt i och med att vi kommer att få en fyrvägskorsning. 

- Vad var det som de nappade på främst liksom? 
Jag tror nog att de är lite rädda för att ödelägga området kring parken, men jag tror nog att i och 
med att vi har utökat parken lite grann här så inser de också att "Ja men här finns ju en fördel". I 
och med att man skapar just ett attraktivt rum och får väldigt intressanta boendemiljöer här, 
alltså kring parken och höjer värdet på det viset. Men också har vi pratat om att den (gatan) har 
en angöring för superbussen när den kommer precis väster om den här fyrvägskorsningen (den 
tänkta) så att man kan komma in.. när man stiger av där så kommer man direkt in i den centrala 
delen av det här området. Så det gör det ju väldigt attraktivt för gående. Och det fortsätter att 
vara ett centrum. 

Sen har de till exempel i sin tur kommit med förslaget att flytta skolan, kanske hit (visar) och det 
tyckte vi att vi vinner på direkt (?). Så vi tyckte att det var en bra idé att flytta skolan. Vi hade 
först skolan lite längre in och var inte riktigt nöjda med det. Så nu känner vi att det här funkar 
jättebra. Här har vi en bra koppling till det här öst-västliga stråket och det här aktivitetsstråket 
och den befintliga skolan och att vi kan knyta ihop det ganska bra. De olika miljöerna här. 
 
Så nä, det är mycket ge och ta. Men vi skulle inte gå med på någonting som vi ser skulle vara 
negativt för kommunen.  

L2.  Hur funkar det med att komma överens över förvaltningsgränser? Intressekonflikter om 
grönytor?  
SBK agerar diplomat men hur prioriteras andra förvaltningars intressen om grönytor? 
 
Ja alltså det är också en resursfråga och en samutnyttjande-fråga. Vi vill gärna att kommunen 
öppnar upp skolgårdar och förskolgårdar för allmänheten och det är ju både fråga om vem som 
tar hand om de här ytorna, och rättsliga frågor och underhållsfrågor. Det handlar mest om 
avstämning. Olika förvaltningar som har olika frågor. Så det är konflikter där. Och just så har vi 
aldrig gjort innan, med ... och då blir det såklart problem, eller det verkar som det i alla fall.  

Vi har jobbat väldigt tidigt med de olika förvaltningarna. Vi har en arbetsgrupp, som vi kallar för 
arbetsgrupp. Det är de tekniska förvaltningarna; fastighetskontoret, gatukontoret, 
miljöförvaltningen, andra kollegor här i huset, alltså stadsarkitekter...På planavdelningen finns 
det en arbetsgrupp. De har träffats ganska regelbundet och efter behov. Och sen enskilt. Och sen 
har vi en referensgrupp. Då har vi andra förvaltningar, de som kallas mjuka förvaltningar; 
förskoleförvaltningen, skolförvaltningen, VA-syd, räddningstjänsten, fritidsförvaltning, Malmö 
museer och så vidare. Så det är en jättestor grupp och de har vi också träffat. Lite längre avstånd 
där emellan men också träffat de och stämt av, om det är något vi glömmer, var finns de vita 
fläckarna och så där. Och det tycker jag nog fungerar jättefint. För så sent som nu i maj så hade vi 
gjort det, att vi skickat ut materialet, så långt som vi har kommit och har bett de om synpunkter. 
 
- Har det varit något som har handlat om grönytor som de har haft synpunkter på, som ni har 
kunnat dra nytta av? 
Ja. Gatukontoret vill ju gärna ha större grönytor eller i alla fall landskapsarkitekterna. Och vi har 
ju ökat andelen grönt sen samrådshandlingen. Sen har vi fastighetskontoret som måste köpa 
mark.. hahah. Då är frågan hur mycket vi har råd med och hur mycket vi kan... Och samtidigt har 
vi också en politisk intention att bygga tätt vid stationen och då måste man navigera där emellan, 
så det är resultatet av de kompromisserna kan man säga. Men de har inte yttrat sig om 
innehållet, till exempel gatukontoret. Alltså pratar vi om ekosystemtjänster, då har vi inte riktigt 



133 
 

fått någon integration (några synpunkter?). Jag tror nog att de ser det mer som om det kommer i 
nästa skede.  

17.  (Vilka förutsättningar i området har varit mest användbara när ni har planerat grönytor? Har 
några förutsättningar medfört komplikationer eller kompromisser?) 
*** Hoppar över denna fråga *** 

Bevarande och skapande av grönområden 

  
18.      På vilket sätt tycker du man ska använda grönska, både ny och befintlig, generellt sett i Malmö?  

(Hur har ni arbetat med det i FÖP Kirseberg?) 
 *** Hoppar över denna fråga, se tidigare frågor *** 
 

L3.      Jernhusen verkar vara villiga att spara befintliga träd givet att det inte är förorenat runt 
trädet. Men är det värt för dom att göra markprover runt alla träd eller kommer det bli så att 
kommunen betalar detta? Kommer det bli några få träd eller många? 
Nä alltså det gör man ju tillsammans. När man tar fram en detaljplan och i samband med det så 
tecknar man exploateringsavtal med markägaren. Det vill säga att oftast fungerar det så att 
markägaren iordningställer mark runtomkring och sen tar kommunen över. Det är det där med 
platsmark, eftersom det är privat mark idag. Till exempel så har vi en park och i detaljplanen 
lägger det (en park?) så kommer ju exploatören bygga sina hus och i samband med det så 
kommer man anlägga gatumiljön och parken. Och hur detta ska ske, avgränsningar… detta löser 
man i exploateringsavtalet. Och sen kommer kommunen att ta över driften. Hur man hanterar 
träden, det kommer man överens om i exploateringsavtalet.  
 
- Men är det sannolikt att kommunen då skulle betala för att göra marktester ? 
Nä alltså det gör ju markägaren. Man kommer överens om att de här träden ska bevaras. 
 
- Men då är ju frågan om de kommer att tycka att det är värt att spara ett träd om de måste betala 
för markprover? 
Ja detta kommer man överens om i exploateringsavtalet. Hur sannolikt det är vågar jag inte säga. 
Det beror lite på vad det kostar, undersökningar och så där. Och sen kanske man kommer inse 
att, den här kostnaden är olämpligt stor, och då kommer man ju att försöka att ha en ny lösning. 
Men det är därför jag är väldigt mycket inne på att man måste se helheten, för att det kan ju vara 
så att ett träd ryker i sista sekund. Och använder vi oss inte proaktivt av balanseringsprincipen. 
Då försvinner de här frågorna direkt.  
 
Det är väldigt viktigt tycker jag, att ha en helhetssyn för att det kan hända så mycket på vägen. 
För att det kan ibland vara så att om man jobbar proaktivt med balanseringsprincipen, att man 
vinner egentligen mycket mer än att bevara just ett träd. Å andra sidan måste också avväga, vad 
det är för typ av träd. Jag har inte riktigt för mig att det finns så jättemånga... Alltså det finns en 
del träd men det är väl mest lite så.. ja.. 
 
- Ja det finns ju tex en jättestor pil och där är ett jättestort valnötsträd, över 100 år gamla säkert. 
Men jag tänkte mer att det finns en del björk där också som har kommit upp sådär under tiden. 
Alltså de har ett värde i sig naturligtvis men alltså det är inte så att... då kan jag tycka att.. skulle 
det visa sig att just strukturellt har vissa fördelar att man tar bort dom och planterar fler träd 
någon annan stans så tror jag nog att man vinner på det.  
 
- I första tanken är ju att det intuitivt känns det värt att titta på vilken befintlig vegetation som 
finns i området och planera efter det. Finns det tex här 4 stora träd, är det inte mer värt att planera 
efter dem istället för att plantera nya? 
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Och de kan man ju baka in. Om man titta på nästa steg, så kan man säkerligen ta hänsyn till dem 
också.  
 

19.      Hur arbetar ni för att minimera exploatering av ekologiskt känsliga miljöer i FÖP arbetet? 
*** Hoppar över denna *** 

 
20.      Hur arbetar ni för att ta tillvara på de grönytor/naturvärden/EST som finns i området? 

Har ni ändrat på någon struktur för att bevara tex ett stort träd? (Har ni i åtanke att spara 
befintliga grönytor tex träd, inom bostadsgårdar/kvartersmark, så som på bilderna i FÖP 
Kirseberg?) 
*** Hoppar över denna ***  

 

21. Har ni i åtanke att spara befintliga grönytor tex träd, inom bostadsgårdar/kvartersmark, så 
som på bilderna i FÖP Kirseberg? (Jag visar bilden) 
*** Hoppar över denna *** 

 
Styrmöjligheter 

22.  Det verkar inte som att ni kan ta så mycket stöd i PBL när det gäller de här frågorna, utan det 
kommer mer i senare skeden i så fall?  
Inte vad jag kan se nu. Nä tyvärr. Man skulle ju önska sig att PBL var lite mer stöd än vad PBL är. 
Så ser det ut. 

23.      Ger naturvårdsplanen, grönplan, MKB eller andra policyer och underlagsmaterial tillräckligt 
stöd för att bevara av höga naturvärden? 
 Alltså i naturvårdsplanen så är det här området inte med. Det är därför jag bad om en 
inventering.  

- Hade det varit bättre om området var med i naturvårdsplanen? 
Ja såklart, då har man ju någonting på fötterna från början. Det handlar inte bara om ett visst 
dokument, det handlar om en viss kraft, för att naturvårdsplanen handlar också mycket om 
inventering och klassificering. Men det handlar mycket om att man i tidigt skede har kunskap 
om området och det hade vi inte. Sen kan man alltid argumentera för det ena eller det andra men 
man måste först veta. Det är därför jag bad om en inventering. Sen kan man ju välja om vi ska 
följa det här eller inte. Men vet man inte så famlar man i mörkret. I och med att det inte fanns 
material, fanns en indikation om att det finns värden här men det här, ekologigruppen, 
konsultarbetet som Jernhusen har betalat för. Det kom ju ganska sen i skedet och då har 
strukturen..(redan gjorts)..., alltså då hade vi redan haft samråd och allting, så det är väldigt 
sent.  
 
- Tror du att det hade sett annorlunda ut om det fanns en inventering här från början? 
Inte nödvändigtvis strukturellt. Men vi skulle också ha kunnat i samtal och dialog med Jernhusen 
kanske redan kommit lite längre. Alltså vi har ju kommit ganska långt vad det gäller 
kulturmiljöfrågor och det hänger ju ihop med att det fanns en kulturmiljöutredning.  

- Om de här husen här? 
Ja om de så att säga. Men det har vi inte haft vad det gäller de ekologiska värdena. Så det skulle 
jag ha fått mer stöd av.  

Grönplanen... Ja det är svårt att säga. Grönplanen är väldigt gammal, i Malmö. Det tas ju fram en 
ny Grönplan. Det är ju *SBK1* som jobbar med det och en blåplan.  
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- Ja men om ni har tillräckligt stöd i de här policyerna. Men också hur ni känner att de olika 
policyerna, vilken betydelse de har jämte mot markägarna?  
Ja alltså vi har ju de här två delarna (naturvårdplan och grönplan) men du nämnde nåt annat 
dokument? 

- Ja MKB också. 
Ja juste, samma sak där. Vi gjorde en lite övergripande MKB som inte gav så mycket vad det 
gäller de här ekosystemtjänsterna. Alltså det är mest den utredning som Jernhusen sen gav i 
uppdrag som gjorde att vi har mer kunskap om området. 

- Kan man säga att MKB:n saknar det här på grund av att det inte fanns någon inventering? 
I MKB:n kom det inte med att så som man skulle kunna önska sig och det är också en fråga om 
resurser.  
 
24. I PBL står det att man ska balansera mellan privata och allmänna intressen? Hur tungt väger 
bevarandet av grönytor som ett så kallat allmänt intresse, Hur har det ”balanserats”? 
***Hoppade över denna*** 
 
25.      Har ni rätt verktyg (lagar/policyer) för att uppnå målen för grönytor? Tex om ni kan 
tillförlita er på grönplan eller naturvårdsplan i dialogen och använda dem som tunga argument 
eller skulle ni behöva andra verktyg för att jobba med grönytor?  
Nä. Det handlar bara om att naturvårdsplan i varje område inte är med. I grönplanen, den har 
några år på nacken och såklart är det bra att hålla sina dokument uppdaterade kan jag tycka. Nä 
det ställer ju till naturligtvis. Men jag tycker nog i tidig omfattningens som man kunde tycka att 
det skulle ha sett mycket mer annorlunda ut. Jag tror nog att det kunde ha hjälpt, också i 
dialogen med markägaren. Det är väl det som är det viktigaste för oss. Jag tror nog att på 
strukturellt skulle vara samma sak (?). Kanske någon gröning skulle man ha flyttat lite mer, men 
om man kanske skulle haft.... Men jag tror nog att... 
 
- Man har ju siffror på hur mycket för- och skolplatser det ska finnas, och man har siffror på hur 
mycket parkering man ska ha men man har inte siffror på hur mycket grönytor man ska ha. Jag 
antar att det är ett problem? Eller hur ser du på det? 
Man kan säga såhär: jag tycker det är ett problem att vi har så många siffror på de andra, haha. Ja 
alltså för det är så mycket och siffror är bra för att får lite grepp om var vi pratar om. Alltså 
kunna jämföra saker och ting; pratar vi till exempel om 10 kvadratmeter per invånare. För det är 
det som man har som riktlinje för Hamburg så vet man att 10 kvadratmeter grönyta per 
invånare inom en viss radie... 
 
- Har man det i Malmö också? 
Nä, vi har inte sådana beräkningsmodeller. I genomsnitt har vi i hela Malmö kommun ungefär 45 
kvadratmeter (per invånare) och så ligger vi på 35 när det gäller tätorter. Och det låter som ett 
jättebra värde men sen är det väldigt ojämnt fördelat i staden också. Så det är liksom vårt största 
bekymmer egentligen. Men jag tycker inte att man ska kunna lägga upp det direkt som krav, för 
då kommer det ställa till för vad det gäller förskola till exempel. Jag kan också tycka att 
kvaliteten är ju mycket viktigare och grönytorna är det likadant. Har du bara en gräsmatta med 
lite buskar så kommer det inte ge så mycket som en yta som kan användas multifunktionellt och 
också förskolegård som är utformad på ett väldigt kreativt sätt. Tror jag då att man kan ha några 
kvadratmeter färre för barn också. Det är inte bra men jag tycker nog att barn kommer inte 
avsevärt sämre om man har några kvadratmeter färre per barn.  
 
Samtidigt är det viktigt med siffror så att man inte hamnar helt i absurda nivåer. Till exempel i 
Stockholm, för deras förskola så ligger man på 5 kvadratmeter per barn och vi har 30. Och då är 
siffrorna bra för att jämföra. Men jag tycker att om man håller sig strikt vid siffrorna så finns det 
en risk att hamnar där, i det läget. Framförallt när man kommer till politiken. Beslut och .... då är 
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det lite svårt (?). 
 
- Men om man tänker på Jernhusen så hade de, om det hade varit möjligt i praktiken att se: "om ni 
sparar så här mycket grönytor så kan ni öka värdet på marken så här mycket." Och då blir det värt 
att spara den här ytan istället för att bygga där. 
Det kan man ju ta fram, en sån beräkningsmodell. Det är ju inga konstigheter. 
 
- Det är väl jättesvårt att sätta ett värde på hur mycket en park höjer värdet? Det beror väl mycket 
på omständigheterna? 
Nä alltså det finns ju ganska intressant arbete som space scape har gjort tillsammans med 
Evidence. Ta gärna kontakt med Alexander Stååle när det gäller de här frågorna. Har du läst hans 
avhandling? Han har börjat forska kring de här frågorna och sen startade han bolaget. Och det är 
ganska intressant för att de har satt upp vissa parametrar på fastighetsvärde och hänger det 
ihop med; närhet, kollektivtrafik, strukturen, vad folk är beredda på att betala helt enkelt. Har du 
kvartersstruktur, klassar det som kvarterstruktur, är det mest favoriserade statsstrukturen. Och 
sen plötsligt så ökar prislappen. Närheten till park, närhet till havet, närhet till småskalighet i 
gatumiljö, alltså affärer. De har jobbat med de här frågorna och då är grönskan ju en sån där 
fråga och det är där man kommer in.. och sen handlar det om vilken typ av grönska, till exempel 
har vi miljonprogram-område har ju jättemycket grönt och då är folk definitivt inte beredda att 
betala för att då är det andra saker som hänger ihop med det. Men han har också gått in på det i 
hans doktorsavhandling. För folk i på 60-tals modernistiska områden upplever brister av 
grönska mycket starkare än mitt i centrum i Stockholm till exempel, där man har väldigt långt till 
en park och där är det mycket färre grönytor, så det handlar mer om strukturella frågor än om 
faktisk yta självt. Och jag tror nog att det handlar mycket om en kombination av olika saker; 
strukturella frågor och kvalitet och kvantitet. Det är därför jag har svårt för siffror. Det kan 
bli tokigt, beroende på hur man använder de här siffrorna.  
 
- Och så verktyg som balanseringsprincipen till exempel kanske är bättre? 
Jag tycker man ska jobba aktivt och då är vi igen i att det är också siffror, i princip. Att man säger 
att det här trädet är si och så mycket värt. Jag är inte emot siffror alls så, men jag tycker att 
siffror ska stödja det arbetet och hjälpa till och kunna jämföra saker och ting och sen utifrån det 
ta ett beslut. Men man ska inte vara för noggrann med de här frågorna inom 
planeringsammanhang. Men balanseringsprincipen måste göras med proaktivt... Dit måste vi 
komma. Jag tror nog också att vi kan lära oss lite granna mer från mitt gamla hemland, från 
Tyskland, där man har använt det här sen 70 talet så det finns inskrivet i lagstiftningar att man 
måste använda sig av balanseringsprincipen. Och det finns jättemycket forskning kring det där, 
hur det fungerar och vilka för och nackdelar Jag kommer ihåg när jag pluggade som 
landskapsarkitekt, så gick man igenom de hör bitarna kring balanseringsprincipen och så hade 
vi en sån informationsbroschyr och då var det så där lite lustigt handritat, ett helt gäng olika djur 
och sen längst fram så var det en hare med en karta och pekade på "Ja här någonstans måste vårt 
utjämningsområde ligga" haha, som visar tydligt hur korkad den här principen egentligen är 
eftersom man kan ju inte någonstans bygga ett kompensationsområde för ett naturvärde som du 
förstör på ett annat ställe med ett annat djur. Att du skapar andra åtgärder så att säga på vägen 
dit. Eller ersätter någonting med någonting annat eller med nåt helt annat. Och detta sker ju i 
Tyskland, när man använder sig av balanseringsprincipen, och det är dumheter. Så man måste 
nog titta på vilka fördelar, hur kan vi använda oss av det här. Vad är målet till slut? I det här fallet 
så har man kunskap om området, hur kan vi lyfta de här värdena.  
 
26.      Känner ni att naturvårdsplanen/FÖP-planeringsriktlinjer/ÖP/miljöprogram/grönplanetc 
har betydelse i dialogen? 
***Hoppade över denna*** 
 



137 
 

27. Skiljer det sig att arbeta med olika markägare? Har de olika intressen? Vilka? 
***Hoppade över denna*** 
 
28. Har ni upplevt intressekonflikter med markägare? Vilka? 
***Hoppade över denna*** 
(Se L1 och eventuellt L2) 
  
29.      Upplever ni att ni kan styra planering i FÖP Kirseberg på det sättet ni tycker är bäst eller får 
ni anpassa er till markägarna eller andra intressenter ofta? Just vid Planering av grönytor? 
a.       Hur är det generellt sett i Malmö? 
*** Hoppade över denna pga tidsbrist ***  
 
Avslutande frågor om tid finns: 
30.      Varför är grönytorna inte större? 
*** Hoppade över denna pga tidsbrist ***  
 
31.      Varför är de inte planerade enligt var naturvärdena är som högst? 
*** Hoppade över denna pga tidsbrist ***  
 
32.      Varför har man inte undvikit exploatering i järnvägsområdet där naturvärdena är som 
högst? Balanseringsprincipen? 
*** Hoppade över denna pga tidsbrist ***  
 
33.  Hade FÖPen sett annorlunda ut om det hade varit kommunens mark? 
Ja det kan jag tro.  
 
- Hade det varit mer grönytor? 
Inte nödvändigtvis. Eller... Skulle det sätt så mycket annorlunda ut egentligen...? Nja 
om allt skulle vara kommunal mark: ja (det skulle sätt annorlunda ut). Om Jernhusens mark 
skulle varit kommunal... Alltså först sa jag ja men nu vet jag inte riktigt varför jag egentligen sa 
det därför jag tror nog också att mycket av det här sker ju liksom inom ramen för de idéerna vi 
har och de principer som vi har. Och jag vet inte faktiskt om vi skulle ha så mycket mer grönt 
egentligen, för vi vill ju förtäta. 
 
- Här också i det stationsnära läget. 
Ja exakt, exakt.  
 
- Hade det funnits någon möjlighet att spara någon ruderatmark om det var kommunens mark tror 
du? 
Kanske på ett enda ställe så skulle det varit lite lättare. Men som sagt, vi är inte riktigt i mål vad 
det gäller genomförandet. Alltså det är nu egentligen resan börjar med (efter) översiktsplanen. 
Jag satsar ju mycket på en handlingsplan (för BP). Som jag själv inte driver, och det måste väl 
någon här ta stafett-pinnen för, hoppas jag. Det i sin tur skulle kunna gynna något när man 
kommer med detaljplanen sen, att bättra kvaliteten.  
 
Nu måste jag tyvärr avsluta! 
 
34.  Har ni planerat byggnader eller parker först? 
 *** Hoppade över denna pga tidsbrist ***  
35.  Ser ni de planerade parkerna som föränderliga i kommande DP? Hur flexibel är FÖPen? 
*** Hoppade över denna pga tidsbrist ***  
36.  Är det ett problem att det inte finns riktlinjer eller lagar på hur mycket grönska som ska 
finnas / sparas?  
*** Hoppade över denna pga tidsbrist ***  
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10.3.3 J1 (Jernhusen) transkription 
Intervju – 2018-06-14 

  
Generella frågor 
  

A1.     Berätta lite om området - Vad är det ni vill med området, både Kirseberg och Ellstorp? 
Historiken är ju.. Det här är ju två skilda områden och Ellstorp-tomten har ju i princip alltid varit 

grönyta och hundrastplats och så vidare. 
 
- Har inte där varit spår tidigare? 
Ja där fanns en station för väldigt längesen, ja 100 år sen. Och så tror jag det har legat en 

betongfabrik där tidigare. Och det har varit på gång att göra något där va (Ellstorp). Men vi har 
aldrig kommit fram med DP, du vet stadens kapacitet för att generera detaljplaner är ju 
begränsad. 

 
- Vad menar du då, att DP tar mycket tid (och att kommunen inte har hur mkt tid som helst)? 

Ja. 
 

Och sen så fanns ju 2012 så va Kirseberg ett verkstadsområde. Det va ju fullt med tåg och vagnar där 
inne ju. Men sen så flyttade den huvudkirsen (?) ut. Som hyrde allting inom Kirseberg. Vi fick 
ingen ersättningshyresgäst. Alltså det var ingen som ville hyra efter dom (i hela 
Kirsebergsområdet). På Kirseberg så var det ju fullt med verksamheter. Vi letade efter ett tag för 
att hitta någon hyresgäst som är tåganknuten, för det är ju liksom avgränsat med stängsel 
alltihopa. Det är ju mycket stängsel. Men då hittade vi ingen. Sen sa staden så här också, för 
staden ville ju att det här skulle bli ett bostadsområde, eller rättare sagt dom ville att det skulle 
utvecklas. Dock inte till järnvägsverkstäder. Och då sa dom till oss "om vi (staden) ska ge er 
mark, förvärva mark, någon annan stans för tågverkstäder. Då måste ni avveckla Kirseberg. Och 
det stämde ju ganska väl när vi inte hade hittat någon ny hyresgäst. Då hade vi ingenting emot 
att ta emot det budskapet ju. "Ah vi förstår". Och då när vi sa så här "Då kan vi börja med 
detaljplan här" då säger staden såhär "Detta området är så stort, Kirseberg, Järnvägen 1:5, och 
kommer ha så stor impact. Så vi gör fördjupad översiktsplan" (FÖP). Men då inkluderar 
planområdet på FÖPen, det är ju ganska stort ju, alltså man har ju omkringområden också. Det 
går ju ända ner till Entré och så vidare. Och då blev ju Ellstorps-fastigheten inkluderad också. Då 
blev det ytterligare fördröjningar. Nu har man ju lyckats komma igång med detaljplanearbetet, 
men det berodde ju mycket på utredningar i översiktsplanen för Kirseberg (FÖPen). Det var 
liksom så det startade. För liksom Malmö vill läka ihop, för det finns bara en infart från stan till 
Kirseberg. Och det är ju under viadukten på södra bulltoftavägen. Och så vill ju stan då att man 
ska kunna bryta den här barriäreffekten, alltså med simrishamnsbanan. Även om man inte kan 
köra tåg där, för det växer ju träd mellan slipersarna... Och då började ju liksom de här tänkarna 
på.. då hade det ritats lite på Ellstorps-tomten. Den är ju 4 ha. Och det här är ju 22 ha. Så det är ju 
ett gigantiskt stort område. Så att man kan ju nästan spegla det på Kirseberg, då är det ju nästan 
lika stort som Kirseberg. Och då blir det ju nästan ett Kirseberg till va haha. Pratar vi då om att 
det ska bli 2500 bostäder jag menar det är ju ganska mycket, inklusive då förskolor, 
äldreboende, vanliga skolor och sånt. då blir det en sån stor impact man får ta hänsyn till, det är 
allting från att avloppen ska klara av det, vägar osv. Och sen då som gör att det blir en extra 
knorr i detta är ju egentligen, stationen öppnar ju nu i september. Och då blir det ett 
stationsnära läge ju. 

 
1.      Hur går planeringen av ett sånt här stort område till - Är det några strukturer planeras först?Är 

det något som skiljer detta området från andra? 
Nä....... nu kanske jag inte säger det viktigaste först men det får du ju lista ut. Vi själva hade väl lite 

både liksom erfarenhet av, om man pratar A, B och C områden du vet man pratar om lägen. Så 
såg vi ju detta, att detta är ju till stor del bostadsområden. Vi visste att det här är inget 
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kontorsläge på något av ställena. Alltså det kanske man inte behövde va så jättesmart för att lista 
ut.  

 
- Beror det på omkringliggande strukturer och att det är en station där? 
Nä det är egentligen, det är inget kontorsläge. Kontor vill ligga jämte andra kontor och då är det 

Hyllie och Västra hamnen. Punkt slut. Det finns inget annat om du ska ha nytt kontor. Då är man i 
Hyllie eller Västra hamnen. Det är klustrerna. Man vill va där dom andra är. Och då utifrån det 
att det skulle vara ett bostadsområde, så gick vi ut 2014 för Kirsebergssidan med parallellt 
uppdrag i tre stycken arkitektkontor: Nyréns, Tema Arkitekter och Fojab. Betydligt parallellt 
uppdrag att.. Dom får en slant för att presentera ett koncept för bostadsområdet. Sen så gjorde vi 
en utvärdering av det. Både vi själva och givetvis så var ju staden med på en hörna i detta. för 
"vad tycker ni va". Men vi valde då Fojab, hur dom hade tänkt i det hela. Och det var den jag 
tänkte att jag skulle visa. 

 
- Hade ni kunnat välja stadens alternativ också? 
Nej, vi säger till staden att vi kommer gå ut med parallellt uppdrag och då säger dom "Bra förslag". 

Så vi inte bara går till en, utan vi får då tre stycken idéer om hur man ska utforma det. Det är ju 
väldigt vanligt, ibland kallar man det för arkitekttävling. Som med t.ex. Lunds station. 

 
Så här va Fojabs... (Hen visar Fojabs förslag, PDFen som hen skickat sen? eller?) 

Det som skiljer detta området från att man ska göra ett bostadsområde utanför stan, ja du vet i 
Lund är det nybygge på norra fäladen. Det är ju att 1. Här är ju massa befintliga byggnader som 
ska sparas. I vanliga fall är det ju bara en åker som man börjar bygga på och man bygger massa 
radhus och sen blir det ett större hus och skola.. Och det såg vi som att det är jättestora 
kvaliteter (med befintliga hus). För det är såhär man vill bo. Man vill känna lite industri-stuk. Det 
ska va lite häftigt. 

 
Sen så gjorde dom en lite rätt rolig grej här. En placebranding övning. Där dom valde ut några 

ämnen. Från ett kulurperspektiv, ett personperspektiv, självbild, konflikt, fysik och relation. 
Alltså detta är ju egentligen vad folk.. alltså om man säger "kultur", och kopplar det till Kirseberg. 
Då va det detta som dök upp i folks hjärnor. Personlighet.. där ser vi liksom lite häftiga grejer.  

 
Du vet inte Kirsbergs historia? Alltså Kirseberg har ju historiskt sätt varit en jädra enklav. Ett slutet 

område. Med en viss typ av människor som har bott där. Allting från arbetare, alkoholister och 
småkriminella. Så att en vanlig Malmöbo historiskt sätt för 50 år sen.. om du bodde här. Du gick 
ju INTE till Kirseberg på kvällen. Det var no-go. Så det var liksom äldre Malmöbor uttryckte det 
som att "Kirseberg förr, gick man bara dit om man ville få på flabben". Alltså dom såg sig som sitt 
eget team. Alltså väldigt starkt. Men nu börjar ju det bli lite hippt nu så det är ju lite 
hipstervarning nu på Kirseberg. Och det är ju precis som om man ska dra en parallell till 
stockholm, så är det ju precis som södermalm. Pratar vi finord här så är det ju gentrifiering. 
Södermalm förut, kallades ju knivsöder. Exakt samma anledning som Kirseberg, men det är ju 
bra mycket större. Och dom började ju gentrifieringen långt tidigare. Och där bor ju bara 
Hipsters på södermalm. Jag har varit jättemycket på söder så jag har koll på läget där. 

 
Och det tyckte vi var rätt trevligt att dom gjorde det (Fojabs koncept). Och utifrån det dom tänkte så 

hade dom detta ..."En stad i staden med urban känsla", "Dramatiska entréer", "Kultur, hantverk 
design", "Pyttelitet och Jättestort", "Asfalt och grönt", "För nya svensson som inte vill vara 
medelklass". Så gjorde dom detta 2014. Och det här är ju liksom en fräck gatbild från New York... 
Så här vill ju folk bo. Och vill folk bo där, då kan vi ta betalt, och då tjänar vi mer pengar. Så 
funkar det.  
  

2.      Vilka underlag har ni använt för planering av grönytor? Är underlaget från kommunen 
användbart och tydligt? 
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Kommunen har ju då i detta.... (hen tar upp en bild). Vi började såhär.. Det här är ju en process.. Då 
hade vi liksom parkhus. Det var inte så att vi skulle va.. Vi är ju inte motståndare till grönytor. 
För du ser ju här liksom hur det liksom.. här finns grönt! Men då har ju kommunen inspel… Och 
dom får man ju lyda eller arbeta in. 

 
- Hur menar du då? 
Dom säger såhär att vi ska ha en park på 1 ha. Och då sitter inte vi och säger "det får ni inte". Men då 

kan vi gå och göra något annat under tiden tills då (?) tänkt om.  
 
- Men ni måste lyda eller varför är det så? Det finns väl inga lagar? Det är ju ändå ni som äger marken? 
Nä. nä. Ja. Men så enkelt är det.  
 
- Det är så man gör helt enkelt? 
Ja. För sen har ju kommunen liksom sina särkrav. För där står det någonstans att här ska finnas 

någon park någonstans i detta området (i grönplan eller ÖP?). Precis som man beräknar/vet hur 
mycket grönyta, utemiljöer till förskolor (man ska ha). Det har man 25-30 kvm per barn osv. Och 
det var då det kom till att.. här uppe ligger Beijers park. Det är viktigt för kommunen. Så att den 
blir liksom tillgänglig va. 

 
Sen så kommer det här.. det kommer en bilväg över simrishamnsbanan så att man ska kunna 
köra såhär. Så här idag blir den 1 ha stora parken. Den ligger liksom centralt i området. Det är 
det du har sett på dom ritningarna *SBK1* har visat. 

 
- Eller 2 ha tyckte jag *SBK1* sa? 

Ja, sammanlagt. Sen så blir här en genomgång här. En gång och cykeltunnel in till (området). Och 
sen så finns det ett grönt stråk här. Aktivitetsstråket. Tanken att det ska vara ett aktivitetsstråk 
till DEN punkten (vid absolut den nordvästraste punkten av grannskapsparken i FÖPen) som 
kanske lite en central mitt i området. Aktivitetsstråket, när vi diskuterade, "vad är det för 
någonting". Men då såg vi lite typ att det närmsta aktivitetsstråket som vi tycker är häftigt här 
nere är Superkilen i Köpenhamn. Det är ju liksom 3-4 koncept. Dels har du styrketräning, till att 
det är skateboard och att det är lite grönt. Och det är ju egentligen, med tanke på att det är så 
stort, så är det ju egentligen en lågkostnadsprodukt. Alltså där det är asfalt med vita linjer. Då är 
det bara någon som har kommit på att vi ska göra linjer, det är ju billigt, och asfalten va ju där 
redan. Och så satte dom dit styrketräningsgrejer, hammokar, lite basketplaner och sen blir det 
lite skateboard och sen blir det lite grönt och sen blir det lite annat. Det var liksom, om man nu 
kan kalla det ett brett stråk...  

 
Och här då, den här parken, det ska liksom vara lite lagom avstånd till dom här parkerna 

(runtomkring). Så i området här i kvarter... oavsett om vi tittar här eller på den som *SBK1* har, 
så ska det finnas spår av typ "pocket-parks" i det hela.  

 
- Vad innebär en pocket-park? Är det i en bostadsgård eller är det en egen enhet ? 
Det är ju typ en hörna. (Visar den söder om Järnverkstäderna på J1:s karta). Så att den blir liksom 

öppen och tillgänglig. 
 
- Lite som ett litet torg? 

Litet torg liksom. (Hen söker på google). Det kommer ju egentligen från New York. Men det är 
insprängda saker. Nu är ju detta (bilden på google) en jäkla ambitiös pocket-park. Men den 
kanske är i New York. Men det här är ju mini-mini (visar en annan bild). Men du förstår. Nu kan 
du tänka att där skulle va en pocket-park där va. Som är då tillgänglig, som ligger utmed ståken 
va, så att man går en liten stund och så kan man vila i pocket-parken. I stället för att "ja vi har 
bara en jättestor anläggning (park), ska du ha någon grönyta, då är du tvungen att gå hit". Utan 
istället ska man ha lite småställen där du ungefär genom området så ska du ha lite typ pocket-
parks i det hela. Om mamma med barnvagnen kommer gående och pusta lite va. Och då ska det 
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va som vi sa, då finns det en lite gröning, eller ett minitorg eller vad man nu ska kalla det. 
 
- Men använder ni er av underlaget från kommunen? Ni har ju tex det här underlaget från 
ekologigruppen men ni har väl underlag från kommunen också? Vad är ni har använt er mest av? 
Säg såhär va att, när det gäller att man ska ha en större grönyta eller park och att man ska ha 
dom här mindre pocketsparksen. Där är vi ju egentligen överens med kommunen. (Ja med 
grannskapsparken men inte alls med resten) "Ja men vi tycker det är bra också". Då tyckte vi 
som såhär, det ska nog va lite sånt. Det är lite så man har diskussioner. Dom (kommunen) sitter 
inte och säger att det ska va. Ja men det tycker vi också är vettigt (grannskapspark och 
pocketparks). Ja men det är en kvalitet i området. Och då har man ju inte definierat hur den ska 
se ut. Utan man har ju bara sagt att där ska va en större park och sen ska vi ha lite mindre 
parker, pocketparks, över hela (området). Vi har ju inte sagt att "såhär ser dom ut, det ska va en 
björk och en sittbänk och en gunga". Det är inte på den detaljnivån.  
 
Ekologigruppen, Naturvårdsinventeringen 
Vi gjorde ju det med ekologigruppen. Och man vill ha reda på, vad finns det för insekter och 
annat, okända arter. För nu är det ju mycket det här med rödlistade saker och dom här bitarna. 
Och det finns ju risk för att man liksom "Oj oj oj" du vet. Men nu är det såhär att dom skriver rätt 
mycket (i rapporten), nästan är det ju i princip att man inte skulle kunna göra någonting om vad 
dom skriver ju.  

-Vad menar du? 
Nä men det är nämligen såhär att mycket av det här området som är här, måste saneras, alltså 
typ gräva bort grejerna. Och då är det som så att dom tycker liksom jättemycket... Då kanske vi 
kan på några ställen återskapa lite miljöer där dom här, antingen om det är några skalbaggar 
eller några blommor, förhoppningsvis kunna hitta en fristad. Det behöver nödvändigtvis inte 
vara på marken utan det kan vara på ett grönt tak till exempel, om man vill ha några sådana här, 
arter, där va. Det behöver inte återskapas på marken om man inte har dom förutsättningarna.  
 
Så från ekologigruppen så fick man egentligen bara reda på, ja så här ser det ut. Försök nu 
kanske hitta, då när man börjar detaljstudera detta, "var skulle vi kunna göra förutsättningar för 
dom här växterna respektive insekterna". För dom (ekologigruppen) ser ju detta som 
ruderatmark och ett annat ord för ruderatmark, det är ju egentligen, det är ju en skräppark. Och 
vi kommer gräva bort det mesta här för att det är förorenat. Och dom har ju kommit dit lite, och 
hittat spontant att här är rätt växtbetingelser och det är svårt att återskapa det på en månad. 
Utan det ska finnas kanske förutsättningar för dom (insekter och växter) att, om vi nu skulle 
göra industrimark (ruderatmark) på ett annat ställe, att dom kanske skulle komma dit.  

Och då i tankarna med detta.. detta skedde väl kanske 2015-16.. att när vi diskuterade grönytor 
och dom här bitarna. Då har ju tankarna varit att det kan vara rätt fräckt, rent 
marknadsföringsmässigt på området, om man har ett tema på grönytorna. Och då såg vi; tema på 
grönytorna, kopplat lite till liksom ekologigruppen och ruderatmarker. Då, då får man ju om man 
tänker lite kreativt, då får man ju high-line i New York. Det är världens mest berömda park. Det 
på en bro. Ett gammalt järnvägsspår. (Googlar igen). Alltså hit välvärdar ju världens människor. 
Här gick ju järnvägen upphöjd till industierna i New York. Du kan ju tänka dig att man gör det i 
ett litet Skånskt format, nu är ju detta inte jätte-New York va haha! Och här är det ju lite 
ruderatmark i det hela. Dom har väl hjälpt till det lite. Men det är lite vilt och okontrollerat. Och 
då skulle man kunna ha det temat i alla parker i Kirseberg. Eller parken och i liksom pockets-
parken. 
 
- Men tror du att man kan bevara... att man inte sanerar i grannskapsparken? Om man gör en 
utredning? 
Man får nog sanera lite där. Men ja men då kan man ju göra såhär va, man lägger tillbaka rälsen! 
Kanske på sina ställen. Delar av. Man kan ju sätta bänkar på hjul här va. Jo men jag menar lite 
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som dom tänkte här i ett tidigt skede. Så att det blir mötesplatser och sittplatser. Det är ju ingen 
som kommer se efter 5 år om dom rälsen har legat där från början eller om dom är ny-dit-lagda. 
- Men mycket av dom ekologiska värdena finns ju i den miljön som är där nu liksom ? Tror ni att det 
kan gå att spara en bit av parken, tex träden? Det är ju svårt att plantera så stora träd. Tex trädet 
mitt i grannskapsparken. 
Jaa, där kommer ju.. eftersom det huset som är panncentralen. Det ska ju sparas så att det är ju 
liksom inget självändamål att om man ser ett träd så ska man såga ner det och ska det redan va 
på en grönyta, så hallå? 

- Ja men jag menar i stort sätt, om det är möjligt att bevara stora träd? 
Det trädet här (i grannskapsparken) om det är friskt och så va, givet... nu kommer liksom det 
viktiga här... givet att det inte är fruktansvärt förorenat där trädet står, så kommer det med 
största sannolikhet stå kvar. Sen finns det ju träd här nere också (söder om Järnverkstäderna), 
där är mycket björkar och sånt. Det området är jätteförorenat. Inga av dom träden kommer stå 
kvar.  

- Men öster om Jernverkstäderna finns ju några träd också vid det gamla personalhuset? 
Ja "Markan" som det heter. Aa jag tror att dom kommer att ryka. 

- Tror du att det är förorenat där också? 
Nä men det är nämligen såhär; att ska vi ha en park här, det blir ju lite eftergift (?) där va. Park 
här.... Pocketsparks i det hela..... Man måste få in byggrätter, så man tjänar pengar. Och då blir det 
ALLDELES för värdefull mark för att spara något träd här. 

- Men du menar med byggrätter då att man säljer marken till någon som får bygga där..? 
Ja. Vi är som ett vanligt företag. Vi måste tjäna pengar. Så att även om man skulle tycka att det va 
jättetrevligt där (med träden), där kanske en intäkt där på 20 miljoner, rätt in, om vi ska prata 
pengar, för att spara lite träd just där, och då är det väldigt enkelt att... då är det ingen som går 
med på det (att spara träden.). Framförallt inte när det ligger en park här. 
 
- De ni säljer marken till vill inte spara? 
Nänänänä jag menar antingen får vi behålla marken där och vårda den. 
 
- Eller så säljer ni den? 
Ja då ska dom bygga hus där och tjäna pengar och bygga bostadsrätt eller hyresrätt. Och vi säljer 
bara marken där och den kanske då blir värd, beroende på hur mycket man kan bygga, 15-20 
miljoner. 
 
- Men om jag kommer in till en av mina senare frågor som handlar om det: 
Hur ser ni på grönytor och parker för att höja värdet på marken? Kan du se liksom att dom här 
stora träden här skulle kunna höja värdet på marken? 
Jag tycker det är bra. Lagom och rätt storlek på grönytorna. Det har jag ingenting emot, för det 
skapar kvalitet i området och det får man betalt för. Alltså jämfört med om man inte hade haft 
någon grönyta alls. Alltså ingenting, ytterligheten. Men där finns ju liksom en gräns; nu kostar 
det mer än det smakar. Det blir alltid en ekonomisk avvägning i detta, som vi som privat 
fastighetsbolag gör. Vi vill ju maximera (vinsten)... Vi vill ju öka aktiviteten här för området, när 
vi gör strukturen för detta, och maximera vinsten. Punkt. Aa. 
 
Skulle det visa sig att om vi skulle haft en ekvation, att om det hade varit ytterligare träd som vi 
skulle spara, eller dom som är där idag, då skulle vi (behöva) bevisa för oss själva att då måste vi 
kunna sälja byggrätterna till detta ännu dyrare pga att dom här träden är sparade. Och det vet vi 
om, att dom pengarna får vi inte ut ju. Vi kan ju inte säga till någon; "Nä du får betala lite mer för 
att vi ska spara några träd där, för vi får inga intäkter på denna ytan". Så det blir väldigt krasst 
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ekonomiskt. Men vi är medvetna om att vi måste ha med det (grönytor). Det är ju liksom ett 
samarbete med staden. För att området ska bli attraktivt. Annars blir det ju bara ett vanligt... 
sånt här sterilt bostadsområde. Och det är ju liksom ingen som vill bo där, eller köpa 
bostadsrätter.  
 
- Men jag tänker, är det inte enklare att spara några befintliga träd.. Tex de tre tjocka träden som 
står där vid det huset (markan, personalmatsalen)? Kan man inte spara den lilla marken och sälja 
marken bredvid? Och då få ett högt värde i att träden står där liksom? 
Det huset där. Den här biten kommer ju rivas (det gamla huset norr om träden?). Och här 
kommer ju huskroppar här. Sen om där skulle komma något mellanrum mellan dom 
huskropparna, kan det ju inträffa att just kanske ett av de träden kan sparas, i det hela. De tas 
liksom inte hänsyn till i detta läget. Förrän man kommit i detalj, alltså om du tänker dig den här 
delen här, söder om huset (järnverkstäderna). Om det skulle visa sig att det skulle va ett 
befintligt träd, då hade vi givetvis sparat det om det hade gått. Precis som om vi kanske skulle 
kunna spara det trädet där (visar). Om det visar sig att det blir nåt jack i husfasaden och det 
skulle gå såhär va. Så det är inte sådär generellt, att "Amen vi tar väck alla träd".  

- Men tar ni hänsyn till det, de befintliga träden, i den här planeringen (FÖP-nivån)? 
Nä. Här va det ingenting. Och då var det 2014. Har du *SBK1*s senaste? Ja den. 

- Intuitivt känns det ju lättast att om man vill bygga här och vi vill ha träd som man har ritat ut så 
känns det ju enklast att ta dom som finns där och så lägger vi husen bredvid? 
Du ser här, där har du ett stort hus, där har du ungefär där du skulle vilja spara träd. Troligtvis 
blir det ett kvarter där. Skulle det visa sig om där skulle komma en innergård på det huset och 
det står ett av dom träden (befintliga) på den innergården. Om det är möjligt att det står kvar 
med tanke på ledningar och allt som ska göras. Ja då kommer det ju säkerligen stå kvar. Men 
visar det sig att det ska gå ledningar ditten och datten... man gör inte hus mindre för om man 
skulle vilja spara ett träd. För det är för mycket pengar. Där är det bara lönsamheten som styr. 

- Men varför är det inte lönsamt då att spara ett stort träd? Det är väl ganska dyrt att plantera ett 
nytt träd, speciellt om det ska vara stort redan när man planterar det? 
De träd som redan kommer stå på en grön yta. Om man bedömer om de, du vet när man 
kvalitets-testar dem. Om dom kan stå kvar så kommer dom med största sannolikhet att göra det. 
Men om vi nu säger det här området (där det va en hög med skräp), om där stod ett träd idag och 
den ytan inte skulle behöva saneras där trädet står och man ska inte dra några ledningar där, ja 
då skulle det kunna stå kvar. Det blir ju inget självändamål att vi ska hugga ner alla träd där. Men 
det är inte så att… Om vi kan bygga ett hus här och vi är nöjda med våra parker och grönytor, ja 
men då blir det ju ett hus här. Då är ju dom ekonomiska hänseendena... alltså får man in 20 
miljoner på denna (ett hus) och alternativet är att inte få in några pengar alls så är valet väldigt 
enkelt. 

- Men låt säga att det inte hade varit förorenat här. Hade ni planerat mer efter de befintliga 
naturvärdena och träden? 
Här har vi träd här (söder om järnverkstäderna). Om vi nu skulle låtsas att där inte var något 
saneringsbehov. Då hade vi ju först fokuserat på... om man nu ska prioritera, att kunna göra 
fungerande bostadskvarter. Alltså kvarter och bostäder som folk vill ha. Hade det sen visat sig 
att vi hade behövt såga ner alla träden, ja då hade vi gjort det ju. Men visar det sig att det 
kommer några träd mitt emellan, ja då hade vi sparat dom. För det är ju trots allt.. det är ju 
människor som ska både köpa och hyra bostäder här. Du vet utformningen på innergårdar, 
utemiljöer och sånt. Det är ju det som är det viktiga. Och då måste man ju ha med grönytorna...  

- Men låt säga att dom som köper det hade betalat tillräckligt mycket för varje träd? Ja men hur 
mycket skulle va tillräckligt? 
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Ja det hade blivit alldeles för stora pengar. Ja men om vi nu skulle göra ett litet tankeexperiment. 
Den här ytan här (oxlarna norr om markan), om vi nu säger att där är en jädrans massa träd som 
du skulle vilja spara. Då skulle jag få ungefär 20 miljoner mindre i intäkter. Den ytan är värd 15-
20 miljoner. Då skulle hushållet där, eller där, alla dom hushållen här, då skulle man sprida ut 
dom 20 miljonerna, som jag skulle ha in extra här (på dom hushållen).  

- Men om jag köper en bit mark här och jag vill bygga där men jag kan också tänka mig att hälften 
av ytan är dom där träden där (oxlarna vid markan) och jag skulle betala lika mycket som om jag 
skulle bebygga hela? Hur mycket skulle det kosta då? 10 Miljoner för dom här? 
Det hade blivit så dyrt så du hade aldrig kunnat hyra ut det eller sälja det du tänkt bygga.  

- Det hade inte blivit lönsamt. 
Nä det hade inte blivit lönsamt va. 

3.      Har underlagen varit viktiga i dialogen med SBK? Arkitekter?  
*Hoppade över denna fråga* 

4.      Hur många och vilka yrkesroller är ni på Jernhusen som har jobbat med detta? Har alla varit 
med i dialogen med SBK? 
Historiskt sätt om man nu ser långt tid tillbaka. Så var det jag, då är det jag som är ingenjör i väg 
och vatten, jobbat inne på Midroc och sysslat med projektutveckling.  

- Ja du har väl varit projektledare? 
Ja precis. 
Och sen årsskiftet då jobbade jag på ett affärs... (område?) som hette Depåer. Det var ju vi som 
ägde detta. Detta var ju depå från början. Sen har detta bytt affärsområde så nu är det ju 
stadsutveckling som har hand om nu, Ellstorp. Och då är det en planarkitekt och en lantmätare 
som arbetar med detta nu, ja Ellstorp och Kirseberg.  

- Och dom har också varit i dialog med (SBK)? 
Ja ja. Hela gänget. 

Faktorer & argument  
 
6.      Vad tar ni hänsyn till generellt sätt inom Jernhusen när ni planerar grönytor och parker? 
Räkna upp några viktiga faktorer/argument (Jag skriver upp i tabell) 
Vi har ju liksom inga... parkriktlinjer på jernhusen.  
 

- Nä men vad ni tycker är viktigt liksom? 
Då har jag från första början, då har jag drivit liksom att det ska vara jämställda parker. 
 
- Vad menar du med jämställda parker? 

Förr kallade man det att det skulle vara trygga parker. Men jag ser det som såhär, ett som är väldigt 
viktigt är att det ska vara jämställda parker. Med jämställda parker.. det är att, oavsett kön, ålder 
osv så ska man kunna känna samma trygghet, oavsett vilken tidpunkt på dygnet du går ut i 
parken. Och så är det ju inte idag. Klassiska undersökningar på.. dom frågar "Hur tycker du en 

park ska se ut?". Ja då får du två (svar). Då brukar man ju skämtsamt säga.. beroende på om du 
frågar en man eller en kvinna, så får du två olika svar. En man säger då att det ska vara lummiga 
gångar som snirklar sig fram. En kvinna säger, absolut inte.  

 
- Så trygga öppna parker? 
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Förr sa man trygga. Jag brukar köra.. man kan säga trygga eller jämställda. Där finns ju lite om man 

nu säger, klassiska exempel man tar. Tänk här nu att man börjar bygga här. Sen kommer folk och 
titta på lägenheter. Antingen ska dom hyra eller ska dom köpa lägenheter. Dom går in i 
lägenheten. Ett par med barn. Och tycker liksom "Oh en jädrans fin planlösning. Oj titta vilka 
moderna maskiner" och allting är jättefint va. Och sen går dom ut och har lite översiktsbild eller 

det börjar bli lite färdigt. Så kan ju mannen säga såhär "Vilken kanon-lägenhet. Ska vi inte köpa 
eller hyra denna?". Och då säger kvinnan "Nej" och då säger han "Vad säger du? Tyckte du inte 
lägenheten va fin?". "Jo lägenheten va jättefin va, men du, jag går inte här där det är mörkt". Det 
sinnet har inte vi män. Vi bryr oss inte liksom, vi går dit va. Så funkar det inte med (kvinnor).  
 
Vi pratade både om hur man gör med belysning, så det inte är dom där, ja du vet mörka 
övervuxna parkerna. Man pratar om sikt, alltså att du ska kunna se vad du går till. Målpunkten. 
Om du ska gå därifrån och dit, då ska du inte göra någon sån här (sväng), du ser inte 
målpunkten. Och sen att man belysning och så, det ska va öppet.. egentligen ska det vara 
väldigt..(öppet). Man ska kunna ha lite blick över hela parken. Och det är ju liksom ännu 

viktigare idag än vad det bara va för 5 års sen kanske. För när mamma kommer med sin 
barnvagn på natten va... Det ska vara rätt belysning. Finns det några faror liksom. Ja men vi män 
går ju bara på va. Och det gör ju att (om man gjort dessa åtgärder) att det blir kvalitet i området 
ju. Då lyfts ju den.. om man får med sig alla dessa när man utformar grönytorna. Så att man inte 
bara sätter stora buskage och man tycker det är lummigt. Och så tycker dom "nä det är inte bra". 
Dom kunde stått någon annan stans. Inte utmed någon gång.  

 
- När ni placerar grönytor. Var dom ska placeras också. Vilka faktorer ni tänker på då förutom 

trygghet, om du kan räkna upp några fler? 

Nä men. Den här i detta fallet (grannskapsparken) är ju given. Sen dom övriga (parkerna). 1, dom 
ska ju ligga lite. Lagom avstånd till varandra, dom här pocket-parksen. Gärna se till så att dom är 
rätt orienterade med sol och sånt. Alltså så det inte bara är en skuggig hörna.  

 
- Kan man kalla det söderläge? 

Söderläge, ja precis. Alltså även om dom är små, så ska dom ju vara attraktiva. Om vi nu säger att 
där skulle vara en lite park där (visar). En liten pocket-park, och där är ett jättehögt hus där 
borta och solen går ner där borta. Ja det kanske bara är sol en liten.. ja den kanske ligger i evig 
skugga. Det är ju inte så jädrans roligt. Det är ju precis som man får tänka på orientering på en 
trädgård, att man har sina begränsningar, man måste lägga huset på rätt ställe. 
 

- Tänker ni på hur vindar blåser och så och om det kan bli turbulens? 
Nä. Det kommer vid DP. Om man nu gör detta så ska man se till så att det blir kvalitetsytor, små 
kvalitetsytor (grönytorna). Och sen jämt utspridda i områdena, och där flödena är, gärna. 
(Stråkanknytning). Så att folk hittar dom. Parker utmed stråken, eller pocket-parks utmed 
stråken.  

 
7.      När det gäller FÖP Kirseberg, vad har ni tagit hänsyn till när ni har planerat grönytor och parker 

där? (Är det något som är annorlunda där?) 

Alltså sen skulle jag ju vilja att hoppas att vi lyckas att vi kan göra.. alltså temamässigt. Att vi har det 
där "high-line"-stuket. Att det återspeglas i dom här parkerna, så att temat för grönytor, parker 
och de gemensamma ytorna har samma tema. Så folk tycker liksom "Fan vad häftigt". Det tråkiga 
skulle bara vara en gräsmatta, en buske, ett träd och en bänk. Alltså det är ju inte så kul va. Utan 
man har samma tema, design, koncept på alla dessa.  
   

8.      I den här tabellen har jag tagit ut viktiga faktorer från planeringsriktlinjerna i FÖPen angående 
grönytor. Hur värderar du dessa på en skala 1-5 i förhållande till varandra? 
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***Lägg till nya faktorer / argument som tagits upp. Är det några som kan sättas ihop med 

gamla?*** 
Många här är ju.. Det känns lite svårt ju. Här i detta fallet, vi skulle ju hitta själva områdesparken 
(grannskapsparken), den skulle ju hittas en plats (för). Och då kom ju den nästan per automatik 
hit. För den ligger ju, för här kommer bli bostäder..(visar ett annat ställe?) vi äger inte denna 

fastigheten, så den kom ju mitt i området. Och där va ju redan en park idag ju. Där är ju träd, 
buskar och sånt va. Sen att där ligger gamla hus. Ja det fick ju med på köpet ju. Om det huset 
hade legat här nere eller här borta, ja då hade nog parken (grannskapsparken) även kommit där 
(samma ställe som innan), med tanke på den geografiska placeringen, läget va. Jag vet inte riktigt 
vad man ska svara där (på Kulturhistoriska värden i tabellen generellt).  
 
- Ja men om det är något ni fått på köpet..? 
Ja alltså nu blev det ju så att den kommer få en väldigt fin inramning (grannskapsparken) och 
den här gamla tegelfasaden här. Man kommer spara en viss del av traversen här. Det här huset 
kommer att sparas. Detta huset kommer att sparas och detta huset kommer att sparas. Och det 

lilla huset där kommer att sparas. Så inramningen av parken, det fick vi ju på köpet med läget.  
 
Så där hade vi lite flax ju. Så det är ju wow, det är ju jättemysigt att ha detta som.. lite central 
mötesplats i området. Här har vi ju viktigt mötesplats här i tabellen. Alltså Ellstorp, det är ju ett 
betydligt mindre område. Där blir ju kvartersstruktur. Och sen har vi en förskola här någonstans, 
som kräver rätt mycket yta. Sen vill de (kommunen) ju att det ska vara park. Men då har vi ju 

sett att... här går väg här också.. den här som är ytan som förbinder.. här är ingen bilväg, det är 
cykel osv så att man kan räkna den som park, för annars blir det ju liksom ingenting över om 
man nu ska... Här ska va stor yta (förskola), vi ska ha vägar, vi ska ha park, ja men då blir det ju 

ingenting att bygga hus på. 
  

Och sen så säger politikerna att vi ska förtäta staden och inte bygga på åkrarna och då kan ju inte 
staden säga "nä vi ska ha park". Det blir ju ett motsatsförhållande. Så, där (Ellstorp) är ju liksom 
mindre skala på detta. Så det är ju först i detta område som är så stort (Kirseberg) som man 

skulle kunna (ha fler parker?)... Givetvis skulle man kunna ha... (fler parker?). Men mycket blir ju 
gröna gårdar och sånt där. Men dom blir ju mer för dom boende. Och dom 
(kvarteren/lägenheterna) blir ju attraktiva då. Om man gör typ sånna gårdar (visar). Det är en 
attraktiv gård. Attraktiv gård med hög kapacitet, alltså det är många barn som vill leka här. Till 
skillnad från om man hade tagit väck det där huset och gjort liksom öppnat upp. Ja då hade ju 
attraktiviteten på detta sjunkit ju och det hade blivit lite lägre kapacitet. För att det är ingen som 
hade velat vara där riktigt jämfört med detta (stängda bostadsgårdar). Det finns studier på det.  
 
- Men ni har ju gjort mycket så där (i Kirsebergs-området) att ni har många öppna bostadsgårdar? 
Ja men detta är ett tidigt (förslag). Vi vet ju om att det kommer ju aldrig se ut såhär. 
 

- Alltså som de öppna strukturerna (på bostadsgårdar)? 
Nä, nä. Utan det blir ju typ som här (visar ett annat område). Där har vi skolor och förskolor, och 
här har vi bostadskvarter. Och sen kan dom vara utformade på olika sätt. Det kan ju se ut sådär... 

 
- Så det blir mer som dom klassiska, som den tex (stängda bostadsgårdar)? 
Ja typ som detta här kanske (visar). Lite blandat högt och lågt. Där har du liksom rad...(?). 
 
- Men det är ju inte helt stängt, det är ju ändå semi-privat väl? 

Ja precis, här kommer ju vara. Typ den gången där emellan (väster om järnverkstäderna). Om 
det nu skulle bli såhär. Ja då blir det en kommunikationsstråk.. smitväg... lekyta.. alltså inga bilar.  
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***Tillbaka till tabellen 1-5*** 

Ja så där vet jag inte riktigt vad jag ska svara (Kulturhistoriska värden). Men du hörde väl svaret? 
Att vi fick det gratis. 
 
- Ja men då är det inte en 5a kanske utan kanske en 3a om det är rimligt? 
Ja en 3a, det är lite mitt emellan. Det blir som det blir liksom. Här försöker vi ju att man ska 
kunna (samutnyttja). Att på dagen är det skola och på kvällen är det lekyta (park). Det är alltid 
lite svårt att koppla ihop det där med samutnyttjandet, emellanåt. Vi försöker anstränga oss. Det 
är ju liksom typ; nyttjas av förskola, liksom samutnyttjande. Dom hänger ju ihop va. Så det är en 
svår lösning på det. Vi vill båda hitta en lösning på det, både vi och staden, men det är ganska 
svårt. 
 
Alltså vissa (områden) måste man inhägna, "hur gör vi med den där grinden som ska va låst på 
dagen, så att inte barnen smiter ut från förskolan?". Och sen på kvällen så vill man att vuxna ska 
liksom (vara där), så ska dom låsa upp.. 

- Men då kanske du kan skriva en lägre siffra på den (samutnyttjande)? Alltså trots att ni tycker det 
är bra och vill så är det svårt. 
Ja precis.  
Ja men det är ju jättebra om det är förskola där så kan dom gå och leka lite lekar där, det är 
viktigt. Så att dom har någon friyta utöver förskola. Så där blir en 3a på det där ju (nyttjas av 
förskola).  

Närhet till bostad.. Ja man ska inte behöva gå för långt. Om du nu bor här.. Det är viktigt.  

Variation i grönska (inom park)... Det är ju viktigt. Om vi nu pratar om den gemensamma parken 
framförallt, där ska ju både finnas lugna ytor och du vet där kan alla springa runt och busa och 
kasta boll, och där ska det vara lite lugnare. Ja för annars ser det rätt sterilt ut. 
 
Grannskapspark 1 ha... Det här ju liksom 4-5 på den här. För att det här är ju kvalitetshöjningar 
för området. Alltså som gör det attraktivt. För jag tänker ju, jag ser ju bara, vad får jag ut i 
pengar? Hur lättsålt är det? Du kan ju göra det här tankeexperimentet: Om vi nu låtsas att där är 
hus. Här är hus. Alltså du har ingenting (park). Det är bara bostäder överallt. Och du jobbar på 
JM och ska köpa någonting för att bygga. Då tycker du: "Jädrans trist område det här". Sen ska jag 
gå och göra ett prospekt till mina bostadsrättsköpare och så finns inte en grön fläck inom 300 
meter eller 500 meter. Du får gå upp till bejers park för att du överhuvud taget ska komma till en 
gräsmatta. Det känns lite torftigt att erbjuda bostadsrättsköpare. Istället för att såhär: "Åh precis 
runt hörnan här så är det en park, och där kommer vara fik och sånt inne i detta huset.". "Oj ja 
men det där låter ju trevligt". Jämfört med att du inte hade kunnat säga det. Det är ju någon form 
av service till området. 
 
Ja rekreation... bara att gå ut och sätta sig. Jätteviktigt. Det vet vi ju alla. 
 
Viktig mötesplats.. Det är ju faktiskt viktigt. För här blir ju någon form av central-punkt här för 
att här är gatan här igenom, här kommer du. Det är det första du kommer stöta på när du 
kommer där. Och likadant när du glider in där. Då ser du detta där. Det är jätteviktigt. Det där 
hoppas vi att vi ska kunna hitta fina lösningar på. 4a på det. 

Dagvatten- och skyfallshantering... aa.  
 
Stadsodling..På något sätt viktigt. Framförallt (om vi ser?) kanske målgrupperna för området, att 
kunna hitta.. Innan kallades ju det för kolonilotter eller koloniträdgårdar. Att, bor du i en 
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lägenhet så ska du kunna odla någonting. Ja du ska se här du hur man gör i Stockholm (visar). Du 
vet Tessinparken? Bakom där ser det ut sådär (visar). Där har dom gjort så på flera ställen, och 
så har dom lite pergolas till sittbänkar. Massvis med människor! Och allting från pensionärer till 
barnfamiljer som ska se när dillen växer. Viktigt.  

Biologisk mångfald... Det är ju egentligen sånt som bara specialister (håller på med).  

- Ja då kan man varken sanera eller .. 
Ja precis. 

Bevara befintlig vegetation... Där är det ju egentligen att, är det möjligt så gör man ju det (tar 
vara på biologisk mångfald). Då är det liksom, 5: om möjligt. Skriver jag. 

- Men jag tänker liksom, vid placering av den här parken, hur mycket bevarandet av befintlig 
vegetation väger in? Låt säga då att där nere, men vi placerar parken istället, just för att det finns 
träd där, eller för att det finns höga naturvärden och att vi då hade placerat parken väster om 
järnverkstäderna istället. Hur mycket detta väger in liksom? Vi placerar parken här för att det 
finns träd liksom. 
Ja men då måste ju läget... Alltså man placerar inte parken bara för att det finns träd utan det ska 
vara det rätta läget. Då kan det vara fel att sätta en 5a där.  

- Jag förstår att ni vill bevara det senare om det går. Det är ju självklart. 
Så vad sätter vi där kanske. Alltså det är ju läget som är det viktiga ju. Den ska liksom ligga rätt 
och då kommer vi in på det här att det ska vara närhet till (bostad).  

Ekologiskt känslig miljö / bevara höga naturvärden... 

- Det är lite samma då? 
Ja precis.  

Undvika befintliga markföroreningar... Ja vi kan ju inte ta undvika va.. eller rättare sagt.. Vi är 
tvungna att ta hand om alla markföroreningar.  

- Ja men jag tänker "ja här är låga markföroreningar" "Ja okej, men då kan vi placera parken här, 
och slippa sanera" Det var liksom så jag tänkte. 
Ja.. äh.. men det är en 1-2 där. 

Bullerdämpning och luftrening… Nä det här är inget. 

- Ja då tänker jag ganska långt, att ni använder parken för att det ska bli längre bullernivåer.  
Ja men i detta fallet. Vi har ju inget buller här. 

- Men i framtiden blir det kanske det? 
Näe. 

- Järnvägen kommer att vara där i allafall? 
Ja men då är det den här lilla snutten här (Husen vid järnvägen som kommer påverkas). Om 30-
40 år så kommer det säkert bli nedgrävd, om den överhuvudtaget kommer (att bli byggd). Och 
här är det då inte godståg (simrishamnsbanan) här kommer bara gå persontåg. Och persontåg i 
den här kurvan här, och det är en station. Där, dom hörs inte. Persontåg som kör relativt sakta. 
Dom hörs inte. I princip ljudlösa. Dom som bosätter sig här och så kommer det ett persontåg där 
va. Dom kommer säkert alldrig märka det. Kanske "Ja det var nog ett tåg", "Jo jag ser det där". Ja 
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så tyst är det. Och blir det sen nedgrävt, ja då är det liksom... Men ja det är ingen hänsyn till det 
va (Bullerdämpning).  

Luftrening... (J1 hoppar över det. Menar att det samma gäller här som för buller eller?) 

Jämställda parker (Trygga)... Men här är det ju höga (siffror) på dessa ju. För det här är ju liksom 
Dom här sakerna här, dom är ju så jävla tydliga för dom som skall köpa här va. Eller hur? 
 
- Man kan visa på tydliga värden? 
Ja tydliga värden. Ja men titta här "Kvinnor med barnvagn, fan, kanon". Dom sätter betyg 5.  
 
Avstånd (Rätt placerade mellan varandra)... Ja det är ju om man nu säger, rätt placerade skriver 
jag här nu. Det är viktigt. Tydligt värde. 

Söderläge... Ja det är ju jätteviktigt. 

Tema... Sen det här säg 4-5. Dom kommer uppskatta det med tiden. Dom kommer att vara så 
vana så att dom kommer inte se (att det är ett tema). Dom kommer se det som naturligt att det 
är samma tema.  

9. Om vi tar några exempel på parker... 
(9.      Kan du göra samma sak för varje park i FÖP Kirseberg? Hur värderar du dessa på en skala 1-
5 i förhållande till varandra för park#?) 
Dom lever ju kvar (dom som är ish 5or). Då får ju den lite högre betyg (kulturhistoriska värden), 
för den är ju omgiven av de här byggnaderna ju. Helt enkelt. Rent rumsmässigt. Vissa (av 
faktorerna) blir ju samma betyg eller högre i denna här (grannskapsparken). 

- Men om du skriver dom som får högre. 
Men jag ser bara den 4an där.. 

- Men du sa att det var lite högre för kulturhistoriska värden? 
Ja det är snarare en 5a där. 
Givetvis blir ju denna här..(5?). För parken blir ju större, alltså mer grejer. 
Stråket ligger ju kvar (på samma siffra). 
Så gör vi så.. så får vi lite nyans i det hela.. Så då har du varit med lite hur jag tänkt här. 

- Ja lite hur man tänker när man placerar parker. 
Jajaja precis. För om man tänker; vad är en park? Jag menar innan var det; gräsmatta, grusade 
gångar, tråkiga lampor, tråkiga bänkar, lite träd och så kanske om det är en stor park så får den 
en liten lekplats.  

- Jag bodde ett tag vid botaniska trädgården i Lund och den var ju ett högt värde där. 
Den lägenheten är ju attraktiv på grund av att det finns en park. Nu blir ju detta någon form av 
mini-botaniska (grannskapsparken). Samlingspunkten (av området). Och här kanske ska vara 
någon skateboardbana, du vet. Här är urban miljö, och man kan ju inte omvandla det till en 
urban park, som botaniska trädgården. 

Sen hade man ju kunnat tänka sig att botaniska trädgården.. Hur liten skulle man kunna göra 
botaniska trädgården för att den fortfarande skulle vara attraktiv. Alltså om du skulle krympa 
den från kyrkogården. Alltså hur långt skulle du kunna krympa parken innan den hade blivit 
(oattraktiv). Ja hur mycket behöver du? Hade du kunnat krympa den med 75-100 meter, alltså 
dom stora brännbollsytorna. Om den skulle ryka liksom. Hade den fortfarande varit häftig, eller 
en kvalitet? 
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- Ja det kan vara svårt att veta gränsen (på grönska). Om det fanns liksom siffror på, ja "Vi ska ha 
10% eller 30% (av totalytan). 
För vissa parker säger man bara, "dom här är ju jättefina". Man skulle inte kunna tänka sig att 
dom skulle behöva bli större för den har så mycket kvaliteter koncentrerat. För ju attraktivare 
en park är, desto fler människor använder den ju. Den ska ju användas. Det ska ju nyttjas. Man 
ska ju se människor röra sig i parken. Och sen är det ju viktigt också, som vi ser här. Allting som 
är parkytor, typ här du vet. De här platserna.. det blir ju allmänna platser. Där vill vi ju, att hitta 
rent byggnadsmässigt.. Man vill ju att det ska vara mycket fönster ut mot parken. Att det är 
många människor som ser. Och nu är vi inne på den jämställda parken (igen). Att det är många 
som ser när jag går i parken, så att det inte bara skulle vara en tegelvägg. Och det ökar ju att den 
blir tryggare också (med fönster). Man brukar säga att det finns många ögon på parken, eller 
grönytan. Det är en viktig sak. 
 
10.      Vilka argument har talat för planering av byggnader i områden som utpekas innehålla höga 
och påtagliga naturvärden i rapporten ”naturvärdesinventering av Kirseberg banområde och 
Ellstorp”? Nämn först några generella argument. Sedan per område (enl. karta 1-10. Du kan slå 
ihop områden)  
Där blir ju liksom ingen bebyggelse liksom så den kan vi ju räkna bort (grannskapsparken). Där 
blir bebyggelse (visar). Dels så måste området saneras och då försvinner allting. Punkt. Och sen 
är det så mycket pengar där. Så det skulle man inte kunna ligga för fäfot (ligga obrukad). Och här, 
här va väl också någonting. Här är en parkeringsplats (i norr). Sen så vill vi ju att det ska bli, både 
vi och staden, en stadsmässighet. När du åker här på södra bulltoftavägen så vill du att det ska 
vara fasadliv ut mot gatan, så att du åker på en typ stadsgata. Så att det inte plötsligt är en lucka 
in där. 

- Men nu ser jag där att ni faktiskt bevarar dom träden som finns där uppe i högra hörnet (i norr)? 
Ja dom två för där finns ju träd där.  
Ja och då får vi se när vi kommer där och gör den detaljplanen här. Och då är det som såhär att 
här, här kommer det nog bli en.. Den fastigheten kommer nog se ut såhär (visar). Så där ska inte 
finnas nåt hus. Det ser man ju inte riktigt. För där kommer bli lite busshållsplats, någon ny 
trådbusslinje eller spårvagn. Så att här, då är det ju så, att då kommer det bli en ledig yta där 
uppe. Är det möjligt för det trädet att stå kvar så kommer det säkert göra det. Det är ju gratis. 
Det kostar ju liksom 150 000 om man ska köpa ett sånt stort (träd). Då har man sparat dom 
pengarna. Och det är ju sak samma som när vi tittade på.. jag menar om man ska bygga här.. och 
det ska blir en pocketpark här. och det finns ett träd och marken inte behöver saneras. Ja då 
behåller vi ju det trädet om det är möjligt.  
 
11. Hur förhåller ni er till FÖPens planeringsriktlinjer och hur påverkar de er? ÖP, Grönplanen, 
Naturvårdplanen och andra policyer? 
Dom är ju.. vi har ju varit med i förarbetet. Så när dom presenterar FÖPen så har vi ju varit med i 
det förarbetet ju. Så där är ju inga överraskningar. Och det.. skillnaderna (på FÖP och Fojabs 
plan).. varför är det inte så (varför inte lika)? Jo i vanliga fall så hade det varit kommunal mark. 
Och då hade kommunen gjort det själva och inte haft något bollplank. Nu är detta privatägd 
mark som innefattas av FÖPen. Så att vi har ju varit med och tagit fram 95% i det i gemensam 
samsyn med kommunen (FÖPen alltså).  

- Jag tänker mer hur ni förhåller er till riktlinjerna? 
Ja vi förhåller oss till dom, för att vi har varit med i vad vi ska ha för.. målbilden när det här 
området är utvecklat; var vi ska kunna ha handel, skolor, kommunikationer, stråk och så vidare. 
Så där är vi liksom överens när vi har diskuterat det. Så det har varit ett fruktansvärt bra 
samarbete mellan oss och kommunen. Dels har dom varit jätteduktiga som har sysslat med 
detta. Så att dom förstår ju våra förutsättningar; hur ska vi väva in tex någonting där som 
stämmer överens med våra riktlinjer som vi har på kommunen. Så vi har aldrig haft en konflikt 
oss emellan. Alltså typ om jag skulle säga "jag vill bara göra ett stort hus i mitten och asfalt 
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runtom" och så säger dom att det ska se ut såhär (på ett annat sätt). Vi har aldrig haft det va. Det 
har ju varit flera möten hur vi skulle vilja ha det.  

Här (visar) är lite våra förutsättningar. Vår arkitekt Fojab, när vi har suttit.. 

- Ja ni och Fojab har tagit fram denna? 
Ja precis. Även Lorentsson har varit med här lite. Det är han som äger den lilla tomten där uppe. 
Detta är ju liksom vad vi har på vår kammare, men den stämmer ju överens med (kommunens). 
(Läser upp): Varierad bebyggelse, grundskolorna, central park, trygghet. Ja du vet bostäder 
omgärdar park, trygghet. Gröna inslag istället för alléer. Så att vi kan uppnå smala gator. Så att vi 
inte får superbreda gator, alléer. 

- Men jag bara funderar; om ni tycker samma som kommunen, varför har ni då hyrt in arkitekter? 
Vi ritar ju inte själva.  

- Ja men hade det inte varit billigare att låta kommunen göra det åt er? 
Ja men det gör dom inte. Så funkar det inte. Dom har ju inte dom resurserna. Det funkar inte så. 
Men så var det som så också, när vi började. Vi gjorde detta och sen hade kommunen lite mindre 
resurser för att börja med detaljplanerna.  

- Jaha så ni ville driva på det lite mer va? 
Ja precis. Så då sa dom, när detaljplanerna, innan dom kommer så ska vi inte tappa intresset för 
området så då vi ju haft dom här temamötena. Allting från skolor, grönytor och så vidare. Och 
det var ju då på kommunens eget initiativ, där vi kunde borra i frågor liksom; hur mycket skolor 
ska här va, hur ska stråken se ut och sånt. Så vi har allting klart tills detaljplanerna börjar.  
 
12.      Har ni pratat om dessa planeringsriktlinjer i dialogen med SBK? 
*** Hoppade över denna på grund av den var överflödig *** 
 
13.      Har ni diskuterat ekosystemtjänster i dialogen med SBK och i så fall hur? 
I några speciella områden i FÖPen? 
Hur står sig intressen för EST mot andra intressen så som att exploatera? 
Men va fan är ekosystemtjänster nu igen? 
(Jag förklarar) 

Det kommer ju komma när man går in på detaljplan. Om du säger att det är ekosystemtjänser, 
alltså dagvattenhantering. Och likadant, jag har bara sagt; i detta läget har vi inte borrat eller 
haft någon åsikt direkt om det, i detalj. För vi har inte kommit så långt i planeringen. Helt enkelt. 
Det är ju en lite mjuk fråga. 
 
- Men ni har inte diskuterat det liksom? 
Jooo vi har ju berört det, men jag har inte lyssnat.  
 
- Varför tycker du inte det är (intressant)? 
Det är inte.. Vi har det på agendan men det blir aktuellt långt senare. Inte just nu. För nu är vi ju i 
dom stora penseldragen. Alltså gator, parker.  

- Men hade det varit intressant om man säger att "Ja vi har det här området, här, och här kan 
vattnet rinna ner bra, och om ni använder er av det så kan ni slippa bygga rör i hela området". Om 
det hade varit så? 
Men nu vet vi att grundvattnet är väldigt högt i detta området. Så vi kommer ju få dom 
möjligheterna överallt i området.  
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- Men låt säga om det hade varit så? För det är ju lite det som är tanken med ordet 
ekosystemtjänster.  
Men jag tror att det inte har varit. Vi har inte haft något naturligt dammläge. Eller nåt sånt, så det 
har inte kommit upp ännu. Sen ser ju jag ju att det här med att hantera både dagvatten och som 
du nämner, skyfall. Det kan man ju göra en jädrans snygga och attraktiva grejer av. Det kan man 
ju bara åka in till Köpenhamn för att titta på hur dom hanterar det där på vissa gator som det är 
park på i mitten. Då är det som så här (J1 ritar). Går du där det är torrlagt. Så här idag, när du går 
där, har du gungor, klätterställningar, allting, i dom här torrlagda dammarna. När det blir 
översvämning, då kommer det bli dammar. Under tiden det inte är dammar så är det nedsänkta. 
Någon gång var 3e, 5e år så kommer dom vara vattenfyllda.  

- Tror ni att ni skulle vilja göra någon liknande lösning här? 
Aa, fan. Om det skulle visa sig att vi skulle behöva det. För när den här är torrlagd, du har ju 
grusgång här, det är ju nästan så att du kan sitta här, på kanten till dammen. Jädrans fräckt.  
 
14.      Skiljer sig denna dialog och projekt från andra kommuner? (Vad beror det på?) 
Jag har aldrig varit med om ett sånt här stort projekt. Detta är ju gigantiskt. Jag har aldrig varit 
med om.. vare sig i Malmö eller någon annan stad. Om jag skulle gissa.. jag tror inte det skiljer sig 
så mycket. För att det finns en medvetenhet hos alla att dom här punkterna som vi generellt sett 
har gått igenom, det finns med i all kommunal planering. Alltså fördjupade översiktsplaner och 
så vidare. Det är ju liksom att det ligger lite i tiden och alla vill att det ska bli bra. Vi ska inte göra 
tråkiga områden som vi har gjort tidigare. Vi måste ha in vår grönska för att det ska bli attraktivt 
och kan vi se ha lite ekosystemtjänster i det hela ja det är ju bara positivt. Lite kort så.  

15.  Tror du att SBK värderar på liknande sätt för grönytor och parker generellt sett? Är det några 
argument där de skiljer sig mycket från er syn? 
Ja jag tror det är rätt likt du. 

- Eller om det är något speciellt som du kommer ihåg skiljde sig där ni tyckte olika? 
Nä jag tror... (inte det). Som jag säger 95% alltså. Vi har varit väldigt samstämmiga liksom. 

17.  (Vilka förutsättningar i området har varit mest användbara när ni har planerat grönytor? Har 
några förutsättningar medfört komplikationer eller kompromisser?) 
*** Hoppar över denna *** 

Bevarande och skapande av grönområden 
  

18.      På vilket sätt tycker du man ska använda grönska, både ny och befintlig, generellt sett?(Hur har 
ni arbetat med det i Kirseberg?)Har ni folk på jobbar specifikt med grönyte-frågor? 
 *** Hoppade denna *** 
 

19.      Hur arbetar ni för att ta tillvara på de grönytor/naturvärden/EST som finns i området? 
Har ni ändrat på någon struktur för att bevara tex ett stort träd? 
*** Hoppade denna *** 

 
21.      Har ni i åtanke att spara befintliga grönytor tex träd, inom bostadsgårdar/kvartersmark, så som 

på bilderna i FÖP Kirseberg? Hur jobbar ni för att göra detta? 
*** Hoppade denna *** 
   

A2.      Vilka anledningar gjorde att ni ville göra en naturvårdsinventering? 
Ja det kommer per automatik.  
 
- Ja ni gör alltid det? 



153 
 

Ja vi gör det och så säger kommunen att vi ska göra det precis som att vi gör en antikvarisk 
utredning på husen. Alltså vilka hus som kan bevaras och vilka inte, som vi går till Malmö 
museum med. 
 
- Är det liksom lagar som säger att man ska göra det eller? 
Ja. Punkt. Det är bara att göra det. 
 

A3.      Hade ni börjat planeringen av området när ni fick in naturvårdsinventeringen av 
ekologigruppen? 

Oh ja, oh ja.  
 

 - Ändrade det något i er planering av parker? Hur? 
Nä. 
 

A4.      Har dialogen med SBK ändrat på hur ni tänker om att bevara befintliga naturvärden och 
befintlig vegetation? Hur? 
Där är samsyn på det. 
 
Styrmöjligheter 
 

A5.      Hur pass angelägna är ni för att vara på god fot med kommunen? Har detta ändrat något i 
planeringen? Alltså har ni gått med på att planera som kommunen vill i något speciellt läge för att 
bibehålla en god relation? 
Det är jätteviktigt. Och framför allt är det jätteviktigt om man har...(mycket mark). Om man bara 
har ett enda jädrans projekt, om du äger bara en fastighet, ja då kan du ju bråka ihjäl dig med 
kommunen. För "detta är den ända striden jag ska ha". Jag vill bara vinna den till 100%. Men är 
du ett företag som vi eller Skanska eller NCC, som ska jobba, hela livet i den kommunen, ja då 
måste man ha en bra relation. Så det är jätteviktigt.  

 
- Men har det varit så att "Ja vi går med på det här, som ni inte håller med om, för att (bibehålla en god 

relation)? 
Nä jag säger det att vi har aldrig haft några stridsfrågor. Vi har diskuterat dom ... så vi har kommit 

fram till en samsyn av det hela. Så det har aldrig kommit till det där va att "jag måste", "jag ger 
mig inte".  

MAIL RESPONDENS: 
***De sista frågorna skickades på email för att slutföra intervjun*** 
 
A6.     Tror du att ruderatparker ihop med kulturmiljövärdena kan skapa en attraktiv miljö?  
***Mail-respondens*** 
Ja absolut. Sedan måste man vara medveten om att ”vanliga parker” ihop med kulturmiljövärden 
också kan skap en attraktiv miljöer. Vi är övertygade om att ruderatkonceptet skapar den extra 
twisten som gör att området kommer att sticka ut i konkurrensen med andra 
bostadsutvecklingsprojekt 
 
A7.     Hur ser ni på grönytor och parker för att höja värdet på marken? Ni kommer sälja av mark 
successivt som jag har förstått det? 
***Mail-respondens*** 
Ja, hela området kommer att byggas ut i 6-7 etapper, Förskolor och grundskola försöker vi få så 
tidigt etablerade. 
 
Tror ni grönytor och parker spelar in här, att det är viktigt att få in det i tidiga etapper? 
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Grönytor, parker och kvalitén mellan husen (arkitektur, utformning av gata, trottoarer m.m.) 
bidrager mycket till värdet på byggrätterna. Och dessa parametrar kan vi påverka till skillnad 
från exempelvis läget. Vårt tema med ruderatpark/mark skall synas i alla etapper. 

A8.     Har ni bytt Arkitekt-företag? Tex i Ellstorp-delen? Vad berodde det på? 
***Mail-respondens*** 
På Ellstorspdelen slutade projektledaren och den nye projektledaren ville få in lite nytt tänk. 

  
A9.     Har ni diskuterat något med andra markägare? Tex Sjösson? Vad har ni diskuterat? Har ni 
liknande intressen eller skiljer de sig? 
***Mail-respondens*** 
Vi har inte diskuterat med Sjösson och jag antar att våra intressen är väldigt likartade 

  
22     Använder ni er av PBL eller MB när det gäller parker och grönytor? Styr detta planeringen? 
(Tex riksintresse för kulturmiljö) 
***Mail-respondens*** 
PBL och SBKs önskemål/särkrav styr planeringen av området. Se även pkt 8 i denna fråga 
  
26     Känner ni att naturvårdsplanen och grönplanen har betydelse i dialogen? 
***Mail-respondens*** 
Ja, den ingår helhetssynen för området. Se även punkt 14. 

  
29.     Upplever ni att ni kan styra planering i FÖP Kirseberg på det sättet ni tycker är bäst eller får 
ni anpassa er till SBK eller andra intressenter ofta? Just vid Planering av grönytor?  
***Mail-respondens*** 
Dialogen med SBK och den gemensamma målbild som vi har diskuterat fram i detta ärende har 
nog varit extremt bra. Vi skapade tidigt en samsyn över området och som gjorde att vår 
projektekonomin gick ihop   
 
32.  Varför har man inte undvikit exploatering i järnvägsområdet där naturvärdena är som högst? 
Balanseringsprincipen? 
***Mail-respondens*** 
Två huvudorsaker, ekonomin samt att spårområdet måste saneras 
 
35.  Ser ni de planerade parkerna som föränderliga i kommande DP? Hur flexibel är FÖPen? 
***Mail-respondens*** 
Det kommer nog att vara endast små förändringar när man summer hela projektet. Men några 
förändringar blir det nog alltid. 
 
36.  Är det ett problem att det inte finns riktlinjer eller lagar på hur mycket grönska som ska finnas 
/ sparas? 
***Mail-respondens*** 
Nej, jag tror inte det, givet att tjänstemän har rätt kompetens och erfarenhet som kan appliceras 
på platsen samt att projektutvecklarna får vara med i processen/dialogen. Projektutvecklarna 
och deras anlitade konsulter har lång erfarenhet och kunskap som bör beaktas i processen. 
 
37.  Är mål och riktlinjer för grönytor orealistiska när det gäller möjligheterna att vinna över allt 
det som konkurrerar såsom andra mål och riktlinjer, tätare byggande, förutsättningar osv? 
***Mail-respondens*** 
Både ja och nej. Både kommun och projektutvecklare vill att området blir lyckat/attraktivt när 
det är färdigutvecklat och för det krävs att båda parter har förståelse för varandras mål, därför 
är det viktigt att man tidigt i processen får in alla mål, krav, riktlinjer m.m så att de kan vävas 
ihop på ett attraktivt och fördelaktigt sätt för båda parter. Suboptimering skall man försöka att 
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undvika, det leder sällan till något bra. Kunniga och erfarna deltagare i processen bidrar starkt 
till ett framgångsrikt projekt både från stadens sida och projektutvecklarens sida. 
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10.3.4 F1 (Fojab AB) transkription 
Intervju – 2018-07-04 

 

Generella frågor 
  

1.     Hur gör ni när ni planerar och ritar ett område som det här? Är det några strukturer som ni börjar 
med att planera? Vad kommer först? 
Så som jag jobbar, jag är ju husarkitekt från början och har lärt mig planering genom att jobba 
med den typen av projekt för att det fanns inte några sådana som du läser på den tiden. Det blev 
liksom en inriktning som man valde. Men det som vi börjar med när vi jobbar med så här stora 
områden är framför allt två saker. Det ena handlar om alla planeringsförutsättningar: 
kulturmiljö, naturmiljö. Om det finns sånt underlag redan från början. Här är infrastruktur, 
risker, buller från tåg och så. Läser av (gör vi), att ha en dialog med staden; vad vill dom med 
området? Försök skanna in all information som finns. Se vad det finns för luckor. Vad behöver 
man mer för planeringsunderlag? Och det andra vi gör är att fundera mycket på; vad ska det bli 
för plats? När man gör ett sånt här område, det blir en stadsdel. Det är inte bara som att göra en 
infill med en byggnad och det är något som redan finns, utan man skapar ju en väldigt ny 
identitet på en plats. I det här fallet så har vi jobbat med en workshops-metod som 
heter placebranding där vi involverat... Det var en tävling så vi kunde inte involvera andra parter 
men vi har involverat folk här på kontoret, liksom hur man tänker då. Sen så är det ju sociala 
faktorer också i en stad som Malmö. Malmökommissionens rapport var ny då, 2014-15 när vi 
gjorde det här uppdraget från början så då började jag och de kollegorna jag jobbade med att 
läsa den. Okej, "vem är det vi ska planera det här för?". Malmö borna är unga, de är inte rika, 
Malmö är en ganska delad stad. Så att man skulle ha med sig det när vi.. Vi tänkte, "Hur kan man 
göra en stadsdels som är mysig och har en egen identitet, som kan locka många olika grupper av 
Malmöbor, och som olika grupper av Malmöbor kan ha råd att efterfråga?". Så det fanns sådana 
socioekonomiska ingångar i det också. Och då försöker vi liksom sätta några värdeord för "vad 
ska det här området bli?". Och då har vi gjort det där projektet (placebranding). Det finns lite 
sådana olika ingångar; planeringsförutsättningar och nån slags kreativ process såklart. Där man 
försöker känna efter "vad ska det här bli för någonting?". Och i det här fallet så har det ju viktigt 
med den här storskaligheten som finns i verkstäderna, ruderatmarkskaraktären som finns. 
Kulturmiljörester och också Kirsebergs-andan med väldigt småskaliga miljöer blandat i det här. 
Så det är väl sådana... man närmar sig... Ofta är det som att man börjar, och så försöker man 
komma närmare och närmare någon sanning.  

 

2.     Hur fungerar det när ni planerar parker och grönytor? Har ni använt några underlag? 
Den här ekologigruppens rapport fanns ju inte när vi började göra den här. Det fick vi ju senare. 
Vad vi gjorde då, i tävlingen, var att vi började titta på "vad finns det för befintlig vegetation?". 
Alltså besiktning så. 
 
- Ni var där? 
Ja. Så här hade vi förskola och park för att det finns träd här och sen har vi bevarat den här ytan 
också. Sen finns det en del vegetation här också, men här finns också miljöföroreningar så att det 
är lite... liksom väga samman alla de här förutsättningarna är ju väldigt centralt.  
 
- Hur gör ni liksom, den här centrala parken verkar ju vara viktig och också den här 
(aktivitetsparken)? 
Alltså det är ju en del av områdets hela karaktär. Här har vi ju försökt jobba väldigt mycket med 
små parker. Hela det här området är ju ett sånt här med stora rum och så väldigt små rum som 
finns. Om man rör sig här uppe i Kirseberg så finns ju väldigt småskaliga rum. Så det finns många 
sånna här pocket-parks i olika hörnor som egentligen tillhör kvartersytorna.  
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Men det handlar också om att man ska få smala gator. För om man gör alléer såhär så är det så 
mycket ledningar. Speciellt om man bygger väldigt, om man säger spetsteknologi för teknisk 
infrastruktur för miljövänligt stadsbyggande, så är det ju enormt mycket ledningar med 
värmeåtervinning på svartvatten till exempel. Det har de i Norra Djurgårdsstaden. Ja men då 
(om man har) träd, då blir gatan väldigt bred, men vi vill ha liksom lummiga men ändå lite 
smalare stadsgator. Så då har vi gjort sådana här små.  
 
- Kan man fortfarande ha breda trottoarer? 
Jaa.. den här gatan är ett huvudstråk igenom och det här är ett huvudstråk. Där finns ju cykel och 
lite bredare trottoarer och så. 
 
Och här till exempel är nån smal gröning, alltså man försöker också få (kopplingar) i viss mån, vi 
har en tanke om en koppling så (visar), öst-väst igenom, och vi har en tanke om de här små 
fickorna som finns. I tävlingen hade också, jag vet inte om *J1* visade det också, att vi hade en 
idé om växtval för nya växte, till exempel träd med starka färger på löven. Att det sätter 
karaktären. Det har ju ingenting med de biologiska värdena att göra. Jag är ju inte biolog utan det 
är upplevelsemässigt då för människor.  
 
3.     Har underlagen varit viktiga i dialogen med både markägare och SBK? 
Eller du kanske först kan berätta lite om dialogen? 
Först gjorde vi den här tävlingen som gav idén och sen när Jernhusen och SBK hade valt vilket 
förslag de ville gå vidare med. 
 
- Så det är inte bara Jernhusen som väljer? 
Nä... jaa de är ju fastighetsägare så de kan väl liksom vara hårda om de tycker. Men det är nog en 
dialog med staden. Så har jag uppfattat det som på *J1*. Att de diskuterar. De hade tre 
arkitektfirmor som gjorde (förslag). Men det är klart, man måste alltid förhålla sig till allt 
planeringsunderlag och sen är det den här sammanvävningen, som vi håller på med nu i 
planeringsskedet. För man viktar olika saker. Jag tog fram faktiskt...Vi hade sådana tema-möten. 
Här är specifikt om ruderatmarksvärdena och så. Hur vi diskuterade med staden där.  
 
- Men jag kommer till det sen så vi kan ju ta det då kanske? 
- Kan du berätta mer hur pass viktiga underalgen har varit i dialogen med både Jernhusen och SBK 
och det är väl Lorentzon också, nån som heter Sjösson? 
Ja Sjösson har förvaltat det. Lorentzon har sålt det till ett företag som heter Sjösson som sitter i 
Göteborg. Ja men alla underlag tar man ju in och lägger de på varandra och försöker skapa sig en 
bild av vad som ska vara avgörande. Det är ett stort pussel med "var ligger skola bäst?". Det 
andra är att hitta bästa strukturen för att hitta mobilitet och att folk ska välja rätt trafikslag, och 
naturvärden och kulturmiljövärden och upplevelsevärden. Allt det där ska ju lagras på 
varandra.  
 
- Ja de har gjort en MKB också. Har ni tittat på den? 
En MKB i FÖPen?  
 
- Ja för området. Ja där jobbar man ju lite på det sättet också att man ska kolla på förutsättningar 
och väga samman. 
Ja men en MKB har jag nog inte sett någon om det inte är den som finns i fördjupad 
översiktsplanen, men då är den ganska allmän.  
 
- Jag tänkte om ni har fått ut något intressant därifrån med förutsättningarna? 
Ja det är längesen jag läste den faktiskt. Det är längesen de läste samrådshandlingen så de håller 
ju på med nästa omgång nu, den är inför granskning.  
 
- Ja naturvårdsinventeringen är ju inte med i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Nä. Har du sett nån MKB som de ska skicka ut nu på granskning? För jag kan inte minnas att det 
finns nån ny som jag kan minnas att jag har sett. 
 
Men ekologigruppens rapport har vi ju och kulturmiljörapporten och mycket kring risk och 
buller från järnvägen. 
 
4. Har underlagsmaterial kommit in underprocessens gång? Och det är väl den då (NVI)? Har detta 
ändrat något i planeringen? 
Det har ändrat synen på hur det här stråket, att man ska försöka utveckla naturvärdena ännu 
mer i det.  
 
- Simrishamnsbanan? 
Nä marken längs (den). Nu är detta en gammal skiss men det finns ju grönstråk egentligen. Du 
kan få nyare ritningar som går längs hela. Man skulle kunna jobba med att flytta vissa arter till 
den zonen. 
 
- Bredvid spåret? 
Ja, det här spåret är ju inte använt så där är ju också väldigt mycket arter och så på den gamla 
banvallen. Det är sånt som vi har diskuterat.  
 
5.     Vilka personer har varit med i processen? I planeringen liksom? Som du har jobbat med? 
Jag har inte jobbat direkt mot ekologigruppen till exempel eller han som har gjort 
kulturmiljörapporten och så. Sen har jag ju jobbat med Jernhusen, med *SBK1* och *SBK2* på 
stadsbyggnadskontoret och sen så är det ju deras ekolog som heter Jonna Nilsdotter. Som har 
varit med och sen då ett antal andra personer, beroende på vilka frågor man har pratat om. Har 
man pratat om skola, förskola har de människorna varit med och så vidare. Trafikfrågor har nog 
varit med (?).  
 
- Du har pratat med Jonna, vad har ni pratat om då? 
Vi har ju pratat om naturvärden.. och grönstruktur har vi inte pratat om så mycket i den 
gruppen. Men det är just den här diskussionen, hur kan man förvalta ruderatmarksvärden och 
de arterna och så. 
 
- Har ni fått några bra tips från dom på några lösningar som ni kan använda er av? 
Asså den här parken är ju tänkt att ha ruderatmarkskaraktär (Grannskapsparken?). Där har ju 
*J1* haft en kvinna från Alnarp som har ritat på ett förslag. Och då har vi diskuterat hur man ska 
göra med den konflikten som kan bli, om man är boende och inte kan kommunicera vad det är 
som är unikt med de biologiska värdena så kan folk tycka att det ser stökigt ut. Så sådana 
diskussioner har vi haft och just det här att de här ytorna helst ska nötas och användas och hur 
man tänker kring det. Och sen också då med miljöförvaltningen, om det då är förorenat på vissa 
ställen. Kan man lyfta och sanera och plantera tillbaka? Eller ska man lyfta och sanera och 
flytta? Och vad är bäst liksom? Det är sådana diskussioner. Men det är fortfarande väldigt tidigt 
skede. Det här är ju enormt tidigt skede.  
 
- Men hur pass hårt sätter det här strukturen? Jag tänker att om man bestämmer att det blir en 
park här nu så är det väl inte så att man ändrar det helt och att parken kommer bli här istället? 
Nä det tror jag inte.  
 
- Det är ju ändå en ganska stor betydelse? 
Ja det har med många saker att göra. Här finns ju... 
 
- Om man brukar ju prata om att det är viktigt att börja med arbetet tidigt i processen för att det 
ska bli något av det? 
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Jo det är klart. Jo det är helt rätt. Att parken ligger här har med ett par olika saker att göra. Dels 
är det ju att SBK har haft en inriktning att de här kulturmiljö.. den här fasaden finns ju kvar på 
den gamla hallen. Här är gamla byggnader. Här är en gammal byggnad som ska vara kvar. Den är 
gammal. Att man har ett öppet stadsrum som ligger kvar.  
 
- Ja jag var där också. Jag praktiserade på miljöförvaltningen och så fick jag göra, om du känner till 
grönytefaktorn, i Stockholm så hade de det här C/O city projektet. De hade utvecklat ett nytt slags 
verktyg som man skulle kunna använda på ett större område och för allmän platsmark heter det. 
Men egentligen så är det nog mer till för både allmän och kvartersmark. Och då ville de att jag 
skulle göra det där på miljöförvaltningen och så gick jag hit och kartlade enligt det här verktyget. 
Om man har ett träd som är mer än 80 cm tex så ska det klassas som si och så många poäng. Så då 
blir det liksom olika områden som jag fick ringa in här.  
 
Kan vi använda det i det här, framåt? Var de intresserade av detta på SBK? 
 
- Ja det kan ni säkert. Ja de var jätteintresserade av det. 
Och då är ju tanken att man ska kunna räkna poäng före och efter. Men problemet är ju då att man 
inte vet vad man kan bevara för värden. Låt säga att det här kommer bli... då kan man ju använda 
samma värden som man har nu och ha kvar här till exempel och längs med spåret. 
 
Nä asså det är klart att man kan flytta runt på saker och ting (Senare i processen?). En park av 
den här storleken behövs i det här området, så att man har lagt den där har ju att göra med det 
centrala stråket genom området och den här tanken att man ska ha ett stort grönt rum kring... 

Faktorer & argument 
6.     Vad tar ni hänsyn till generellt sätt när ni planerar grönytor och parker? Räkna upp några 
viktiga faktorer/argument (Jag skriver upp i tabell). Viktiga faktorer generellt sätt när man 
placerar en park.  
Om man börjar lite praktiskt sådär så är det ju dels... normalt sett om vi inte pratar om just det 
här området. Det är ju klart var det finns befintlig vegetation. Hur markhöjder ser ut, om det 
finns stora träd. Vilka markhöjder som kan spela in, om man behöver avrinningsytor, 
genomrinnings-ytor såklart. En sak som många brukar missa men som jag tycker är jätteviktig, 
det är buller. För egentligen så vill man inte att en park ska vara bullrig. Jag håller på i Norra-
Djurgårdsstaden med ett område där. 
 
- Vilket då? 
Kolkajen heter det. Längst ut mot vattnet i Hjorthagen (vid Ropsten). Där har de ju gjort sånna 
sociotops-beräkningar. 
 
- Ja de har ju mycket sådana underlag i Stockholm, alltså sociotopskartor och 
habitatnätverkskartor och sånt. Tror du att det är en nackdel att det inte finns det i Malmö? 
Alltså allt underlag är ju bra. Alltting som gör att man vet vad man håller på med (är bra). Det är 
inte alltid man vet vad man håller på med, höll jag på att säga. Men allting som belyser..(är 
viktigt). 
 
- Men hur gör ni för att kompensera, det känns som det finns färre underlag här i Malmö 
stad jämfört med Stockholm? 
Jag skulle säga att Norra Djurgårdsstaden är speciellt. De har ju extra mycket underlagsmaterial 
där. Men visst det är ju alltid bra... 
 
- Men hur gör ni för att kompensera det (att sakna underlagsmaterial)? 
Vi brukar ju själva titta. Vi brukar ju räkna på hur mycket friyta per lägenhet det blir. Känns det 
rimligt, är det bra? Men det är ju inte någonting som staden eller Jernhusen kräver, utan vi 
brukar liksom titta.  



160 
 

 
 
Var va vi? 
- Markhöjder, och så sa du avrinningsytor. Är det liksom för dagvattenhantering? 
Ja i stort sett. 
- Eller är det för andra anledningar också? 
Nä det är för dagvatten. Om man behöver det liksom, så att man har något tänk kring det. Och 
sen är det ju struktur. 
 
- Och sen buller sa du? 
Ja buller och dagsljus kan du skriva som en punkt.  
 
- Så bullerdämpning? 
Ja så att det inte ska vara så bullerutsatt. Jag håller på med ett område i Lund, så ville staden 
först lägga parken i ett sånt här läge. Att det ligger ut mot en stor gata. Det är liksom mindre 
vistelsevärden då ju. 
  
- Vad sa du om ljus? 
Ja, dagsljus, väderstreck och så. Och sen är det ju strukturen i området. 
 
- Att det ska ligga i ett söderläge? 
Ja att man tänker efter i alla fall. Ofta vill jag göra i områden, att man kan välja. Att man kan välja 
ljus eller skugga, liksom aktivt. Sen är det ju parkens läge i helheten, eller grönytornas läge i 
helheten. Hur det liksom samspelar med stråk och bebyggelse.  
 
- Den punkten hade jag skrivit som sammanbindning av stråk men ska vi skriva läge? 
Läge ja.  
 

7.     När det gäller FÖP Kirseberg, vad har ni tagit hänsyn till när ni har planerat grönytor och 
parker där? (Är det något som är annorlunda där?) 21:00 
(se också fråga 2) 
Här skulle jag säga att läge är det viktiga faktiskt. 
 
- Hur då? 
Med att vi har ... Jo det finns en sak till med det där med läget är ju kopplingar till skola och 
förskola. I det fallet handlar det ju om att, dels är det ju bra för skola och förskola om de har nära 
till en park, men om det bara är offentliga institutioner runt en park så blir det ju oftast dött på 
kvällar och helger. Det blir en trygghetsfaktor att det blir en blandning av bostäder och skola. Att 
det inte bara är dött på kvällarna, utan att det är befolkat vid fasaderna runt. Så 
trygghetsaspekter också. 
 
- Så det är mest de här två då (som är viktigast)? Läge och (kopplingar och trygghetsaspekter)? 
Ja det är det faktiskt. I det först förslaget så hade vi mer befintlig vegetation. Vi hade någon 
parkyta här och någon parkyta här. Men det har blivit en omstuvning i efterhand. 
 
- Vad beror det på? 
Därför att det fanns befintlig vegetation här.  
 
- Men vad beror det på att ni ändrade det? 
Men det har ju varit i samarbetet med staden och Jernhusen och så, att man har försökt få ihop 
en helhet. Nu har vi mer sådana här mikroparker och en park här för att kunna ha liksom den 
här känslan av att man rör sig i öst-västlig riktning. Det var också att vi föreslog en förskola i en 
befintlig byggnad (markan) här som sen inte ville ha.  
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- Var det den markan? 
Ja precis.  
- Det funkade alltså inte? 
Nä det valdes bort i något skede. Jag minns inte hur.  
 
8.     I den här tabellen har jag tagit ut viktiga faktorer från planeringsriktlinjerna i FÖPen 
angående grönytor. Hur värderar du dessa på en skala 1-5 i förhållande till varandra? Inte vad som 
är viktigt utan vad som faktiskt har påverkat.  
***Lägg till nya faktorer / argument som tagits upp. Är det några som kan sättas ihop med 
gamla?*** 

............. Skola också har det varit mycket snack om (nyttjas av skola/förskola). Det har vi jobbat 
mycket med men sen har det ändå blivit att skola och förskola har legat lite... nu tror jag skolan 
ligger där.  
 
Stadsodling har ju inte varit i parkerna alls faktiskt. Det har vi haft i kvarteren och tittat på i 
tävlingen. Och sen har vi haft stadsodling som etappvis användning av marken.  
 
Den (biologisk mångfald) har inte fått så högt betyg ännu. Men jag tror nog att det kan komma 
in.  
- Senare i detaljplaner och på vägen dit? 
Mm. ja.  
 
Den där (bevara befintlig vegetation) har ju varit högre innan men den har sjunkit kan man 
säga. Men vi pratade om att vi hade andra idéer här innan till exempel. Men den kan komma 
tillbaka. Om man ska tänka på att bevara höga naturvärden; om vi tittar till exempel på den här 
ytan. Då har vi ju pratat om att de här naturvärdena ska tas om hand. Man sanerar och så vidare, 
att de ska flyttas. Att de ska bevaras på sin yta här ju. Hur ska man tänka på det då? Bevara på sin 
nuvarande plats? Det känns som en viktig planeringsfråga som vi jobbar med.  
 
- Men då tänker jag att ni placerar parkerna här, just för att man ska kunna bevara de ekologiska 
miljöerna som finns där? 
På samma plats ja. Samtidigt måste man sanera marken en del och så, ja, mm. Jag sätter en 3a då. 
 
Jag har lite svårt att tänka bara på grönstrukturen. Jag tänker alltid på det som en helhet. Så om 
man säger buller och ljus så är det något vi jobbar med hela.  
 
Luftrening har vi inte tänkt på. 
 
Bullerdämpning via vegetation har vi inte heller tänkt på.  
 
Variation grönska inom park? Menar du de olika karaktärerna... eller bara i den parken? 
- Nä inom en park. 
Vi har inte kommit till den nivån. (Skriver "för tidigt"). 
 
9.     Kan du göra samma sak för varje park i FÖP Kirseberg? Hur värderar du dessa på en skala 1-5 
i förhållande till varandra för park#? 
 
*** Aktivitetsstråket / Idrottsstråket *** 
Kulturhistoriska värden är ju .... nää noll.  
Bevara befintlig vegetation... Den finns ju delvis (sätter en 4a konstigt nog) 
 
*** Grannskapsparken *** 
Kulturhistoriska värden... då är det ju den högsta. 
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Njä inte så mycket multifunktion så.  
Sammanbindning av stråk... Den ligger ju där för att den ska vara i stråken också. 
 
Du ser att det är de som får höga poäng. Integrationen i strukturen med bebyggelse och så.  
 
Bevara befintlig vegetation... Det är ju lite för tidigt att säga.. Man kommer ju att 
göra ruderatpark av detta men det är inte så att vi har tittat på, "Men det trädet ska 
sparas". (Skriver först "för tidigt", sen skriver en 4a) 
 
Den får inte högsta poäng eftersom de allra högsta är ju inte där (öst om huset) som du säger 
(naturvärdena). Dom allra högsta är ju här (väst om huset).  
 
- Ja enligt NVI så var det ju här som var det högsta och här.  
Undvika befintliga markföroreningar. Nja, den är ju bättre.  
 
*** Spårområdet *** 
Kulturhistoriska värden... njä! de är ju inte så höga.  
 
Sammanbindning av stråk.. Det är en annan sorts stråk. Det är ju inte det här gena (att gena?), 
utan det mer et rätt rekreativt stråk.  
 
Närhet.. ja vad ska man säga om det. Sådär mitt emellan. 
 
Variation i grönska kan jag tänka att den är högre här. Här kan man tillåta sig både odlingar och 
skyddsplanteringar och arter som kan få migrera hit och så vidare.  
 
Integrering med bebyggelse är däremot lägre. Så här kan jag tänka att det kan upplevas lite 
otrygg. Jag kan vara lite orolig för det. För att det liksom inte byggs på andra sidan, om det nu 
gör det.  
 
- Tror du att det kommer vara baksidor på byggnader som kommer mot spåret? 
Nä de kommer att ha entréer här ifrån. Flera av dem. Men ändå.  
 
Rekreation. Ja. Jo är det är en odlingszon så är det ju ett ganska högt värde.  
 
Och den tror jag inte heller på (dagvatten och skyfallshantering).  
 
Här då. Stadsodling. Kan ju delvis vara en zon för det. 
 
Och Biologisk mångfald så hoppas jag rätt mycket på den zonen.  
Bevara befintlig vegetation. Jag vet inte riktigt. Jag sätter en 1a. Jag är osäker på det. 
 
*** Mikroparker / Pocketparks *** 
Mikroparkerna har inte så mycket med kulturhistoriska värdena att göra. Men det har nånting 
att göra med Kirsebergs kulturmiljöer eller stadsväv, att få in en lummighet. Men jag sätter en 1a 
ändå. 
 
Samutnyttjande. Ja. Det blir små gröna entrézoner där man kan ha en bänk och man kan ha lite 
cykelparkeringar och lite träd.  
Det finns något hus här borta som är jättehäftigt.... (Oboy och ohoy) 
 
Nyttjas av förskola skola. Nej.  
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Sammanbindning av stråk. Det kan man inte heller säga men det bidrar till att göra stråken 
lummigare. 
 
Närhet ja. 5 poäng på det. 
 
Variation. Det är inte heller riktigt... Jag tänker att det är en annan sorts grönska än det blir i den 
men det är inte variation inom de här ytorna.. eller det är svårt att veta. 
 
Ja den är väl integrerad med bebyggelse.  
 
Rekreation. Njaa det är väl väldigt lokalt i så fall. Utanför den egna entrén liksom. 
 
Däremot tror jag att det kan vara en viktig mötesplats. 
 
- Så det blir mindre rekreation i och med att det är en mindre yta? 
Ja jag tänker att det blir ju mer som en mötesplats eller liksom en liten grön entrézon som är dels 
en del av ett stråk och dels en del av din bostadsentré. Det är inte dit man går för att gå ut med 
hunden eller utegym eller ligga på en filt. Nä då går man nog in i de lite större. 
 
Biologisk mångfald. Ja kanske lite. Ja där kan man nog tänka till och få ut mycket av det. Men vi 
har inte nått liksom så långt heller ännu. 
 
- Men placerar man parkerna här på grund av att man (vill höja biologisk mångfald), och ja också 
andelen park? 
Asså det här är ju ett sätt att få in grönska i gaturummet och då inte ha en allé. Här kommer att 
vara trädrader är det tänkt. I den här gatan, för att den här är en sån övergripande, mellan 
stadsdelar. Och det här är mer, som vi kallar för ringen. Det finns ju en gammal travers till 
exempel som ska vara kvar. Och då är typ såhär gå med hunden eller promenad och då är det 
tanken att det ska vara lite småparker som gör gatan lummig ändå, och att man får de här små 
fickorna så att det bara inte blir hus, hus, hus, utan att det kommer plötsligt en trädkrona och så. 
Jag tänker att om man tänker biologisk mångfald när man gör dom. Då kanske man kan skapa 
något mer. Men det har inte varit i fokus ännu.  
 
Och bevara befintlig vegetation. Nä. De här mikroparkerna är inte riktigt så. Men det borde vara 
så att man försöker pricka in dem där det finns...(befintlig vegetation). 
 
- Hur pass satt är den här strukturen? Om du nu ritar in (parker)? Jag tänker att den här centrala 
parken är ganska satt och förmodligen kommer bli så? Men de här mikroparkerna? Vi har ju den 
här också i kvarter 16, och där finns ju ett stort träd? 
Ja de tänker vi att de ska vara kvar (träden vid kvarter 16). De är ju enorma pjäser, de 
representerar ju väldigt lång tid ett sånt. Det tar man ju inte bort om man inte måste. Däremot 
här är ju mest björk tror jag och är också en del föroreningar. Vi har ju skuffat runt saker många 
gånger sen denna (Fojabs plankarta "alt 1"). Skolan ligger kvar där, den parken ligger kvar där, 
det kvarteret ligger kvar, den här gatan är viktig eftersom det finns en gata här och så har man 
sagt att man antingen vill komma upp där eller där. 
 
- Ja det undrar jag också, för SBK har ju flyttat den gatan i sin FÖP längre österut, för att de ville få 
en anknytning till den här gatan. 
Ja och den har vi också... Sen vill de flytta denna också, är lite flytta mot idag. (Visar FÖP karta). 
Vi har fler sånna små. Jag tänker att när man rör sig i det här gaturummet och väl står där, så 
tycker jag att man skulle göra fler mindre (parker).  
 
- Men de här mindre är väl på kvartersstruktur medan de här är faktiskt kommunala? 
Ja (kvartersstruktur). Kommunala tänker *hen* väl då.  
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- Jag vet inte hur det funkar men att de hyrs ut till gatukontoret från Jernhusen eller att staden...? 
Jo de här (på SBKs FÖP-karta) kommer staden köpa i så fall. Men det har jag faktiskt inte hört de 
säga att de vill göra. Så antingen är det här symboliskt bara, eller så menar de att de ska göra en 
park som de ska köpa. Det här är ju liksom ett arbete, vi håller ju på nu och så knådar vi och så. 
Här till exempel så finns det vissa kvartersstrukturer som vi tror kanske kan vara lite svåra sen 
om man ska rita och liksom få ihop det. 
 
- Tror du att staden hade köpt ut mer parker om de hade haft mer pengar? 
Vet inte. Nä men ambitionen har ju varit det här klassiska att man försöker få det både tätt och 
grönt och går det? Och hur ser det ut? Eller hur? 
 
- Ja man kan ju inte både få kakan och äta den. 
Nä. Så tänker man; här är ett stationsläge på Malmöpendeln nu så man vill använda marken väl. 
Jag vet inte, men det är väl en intressant fråga. Då får man kolla med dom om de har tänkt att de 
ska köpa de här och ha de som kommunala parker.  
 
- Men jag tänkte hur pass satt är den här strukturen och hur föränderlig är den? 
Egentligen, kan man säga att det här är nån slags övergripande planeringsinrikning. Men linjer 
som är ritade tenderar ju att få, om man är lite filosofisk, tenderar att hänga kvar. Så det är ju 
dels, vad går faktiskt att ändra; svaret på det är ju egentligen allt. En FÖP är ju inte bindande. En 
detaljplan blir ju bindande, då får Jernhusen rätt att bygga det här kvarteret och staden får 
betala skadestånd om man inte kan bygga det. Det här är ju fortfarande ett arbete. Om du 
frågar mig så det som jag tror är lite avgörande faktorer som kommer ligga kvar, det är att kunna 
använda den där hallen, att binda ihop stråket här, och här. Det här stråket är jätteviktigt, här 
finns traverserna, där finns en koppling till denna stadsdelen. De här som planeras här, det är en 
detaljplan på gång. De ska ju ha sin grundskola där på den rosa. Så jag tror det här stråket... 
- Ja den stora gatan? 
Ja alltså koppling nord-sydlig riktning. Det stråket i öst-västlig riktning. Jag tror att den här. Det 
ska mycket till om inte den blir. 
 
- Aktivitetsparken? 
Ja. 
Och just nu så känns ju denna (grannskapsparken) väldigt väl förankrad att den ska ligga där.  
 
- Grannskapsparken? 
Ja. Och det har rätt mycket med hela det där.. kulturmiljövärdena och naturmiljövärdena ihop. 
Och sen är skola (skolförvaltningen?) och alla väldigt glada för den placeringen av skolan. Men 
det är inget som säger att inte det kan ändras. Så tror jag.  
 

10.     Vilka argument har talat för planering av byggnader i områden som utpekas innehålla höga 
och påtagliga naturvärden i rapporten ”naturvärdesinventering av Kirseberg banområde och 
Ellstorp”? Nämn först några generella argument. Sedan per område (enl. karta 1-10. Du kan slå 
ihop områden. 
Om man tittar på hela området, så är det liksom övergripande planerings-credot är ju att Malmö 
stad växer, och ska ha bostäder. Och då vill man utnyttja kollektivtrafiknära centrala lägen. Så 
det handlar ju mycket om det. Och ska man få in en viss mängd bostäder... vi har pratat om den 
här mängden bostäder hela tiden, så är det ju frågan om hur högt och tätt ska man bygga. Hur 
mycket fotavtryck ger det? Och var ska vi liksom spara.... Så det är ju en ekvation, ett pussel med 
det, väldigt mycket. Och vi tittar ju på dagsljus inne i bostäder. Nu finns det mycket krav som inte 
har funnits innan. Så när vi skissar på höjder och tätheter på kvarter så tittar vi också på; blir det 
för mörkt inne i huset? Det gjorde man inte tidigare. 
 
- Alltså enligt miljöbalken? 
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BBR är det. Bygglagsstiftningen. 
Så det är ju en sammanvägning av det. Viljan att utnyttja mark i centrala lägen. Och att skapa 
tillräckligt med gröna miljöer. Men det är klart; kommer man in sen i ett planeringsläge där man 
värderar specifikt de biologiska värdena väldigt högt relativt alla andra saker. Så är det ju. Det är 
ju den här sammanvägningen. 
 

K1  Har Jernhusen kommit med input till er planritning om hur mycket bostadskvarter som är 
önskvärt?  
De har aldrig sagt: "*F1* du ska få plats med så här många bostäder". Utan vi har tittat 
tillsammans med staden. 
 
- Alltså till exempel exploateringstalet? 
Ja och staden vill inte gärna titta på den siffran säger de nu, *SBK2* och *SBK1*, utan de 
intresserar sig mer för; "hur mycket bostäder blir det?". Antal lägenheter har de använt som 
nyckeltal. 
 
- Per yta? 
Ja. Eller ja i området. Så vi har ju haft sånna tema-möten med SBK och olika förvaltningar och 
Jernhusen och då hade vi ett som handlade om täthet till exempel. Och sen har vi haft ett som 
handlar om, det vi pratar om idag. Men om inte du har fått de här minnesanteckningarna från 
mötet får du gärna dom för där står precis hur diskussionen gick i det mötet med Jonna och alla.  
 
- Har Jernhusen sagt att ni har haft för mycket eller för lite och ni har fått ändra på planen? 
Ja. Vi har fått ändra flera gånger. Det har handlat ganska mycket om andelen radhus. Därför att 
*J1* har hela tiden sagt att *hen* vill ha mycket radhus. Stadsradhus så att man får den där 
mixen. Och jag har också tyckt att det är en bra sak. Men sen är det ju det här med täthet och 
mobilitetsfaktorer, om man har en station precis här. Då ska man tarera det. 
 
- Ja det blir väl inte så billigt att köpa ett radhus där? Jag antar att det inte kommer att vara 
hyresrätter? 
Det är det ju oftast inte. Samtidigt, har vi ju tänkt, att om man tittar på Kirseberg idag så finns det 
ju en del personer idag som själv vill bygga och själv vill göra sitt eget. Det finns ju inte så många 
sånna möjligheter i Malmö. Men det är klart, dom bitarna kommer ju inte att bli billiga. 
 
Här kan man se när vi gjorde tävlingen (visar) så pratade vi mycket om vilken typ av vegetation 
vi skulle ha och vilken mix av olika typer av träd i stadsgator och så där. Men det här är ju väldigt 
tidigt och idémässigt. Här är ju en annan variant på park och skola.  
 
- Ni har mycket så här öppna strukturer. Men på *J1* så lät det nästan mer som om *hen* sa att "Ja 
det kommer nog mer bli stängda kvarter", verkar det som. Att det verkar som *hen* föredrog det?  
Här är den senaste kartan så som den ser ut just nu. Ja, det är lite grann olika delar. Jag tänker att 
Kirseberg inte är så kvartersstadsmässigt så vi har försökt få in den här brokigheten, men det är 
en lång resa. Här kommer ju komma in olika bostadsföretag och vilja göra sitt liksom. Då 
kommer de titta på rutan och så säger dom "Ja då ska vi bygga såhär". Det kommer nog bli en 
lång resa. Jag tycker att det här sättet att bygga känns mer likt så som det är i resten av 
stadsdelarna, att i vissa ställen är det lamellhus och sen blir det plötsligt gathus och sen står det 
nån 1800tals byggnad i nån hörna. Mycket 50tals bebyggelse är det ju och då är det ofta 
lamellhus. Då försökte jag skapa nån slags mix av det.  
 
- Det låter ju väldigt spännande! 
Ja. Jag hoppas det! Det kommer att vara många starka viljor i detta. 
 
- Det är väl det som är lite intressant att alla på både SBK och Jernhusen låter som att de är så 
överens om allting men det kan de ju inte vara? Man har ju olika intressen alltid? 
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Ja. Det har varit bra samtal tycker jag. Fast i det här fallet, och så har det ju egentligen varit det 
senaste 10 åren i Malmö när jag har jobbat med sånna här projekt. Att det här som var när jag 
började jobba som arkitekt, att den som är fastighetsägare och ska utveckla är stora stygga 
vargen och ska roffa åt sig mycket. Men nu vill ju politikerna och staden också utnyttja marken. 
Så att man har liksom lite samma... 
 
- Höga exploateringstakt? 
Ja. Jag vet jag höll på men nån detaljplan, där den som var fastighetsägare sa att.. och då hjälpte 
jag staden att rita ut detaljplanen, att "våra boende vill inte köpa så här små tomter". "Det kan vi 
ju aldrig sälja". Så det är inte så ensidigt. Och Jernhusen är ju en ägare som kan ligga länge på ett 
område och de måste inte.. hade det varit nån av de stora bostadsbolagen eller byggföretagen så 
hade de velat sälja det snabbt och så där. Jernhusen är ju statens bolag. De kan liksom tänka 
långsiktigt, alltså ha längre tidshorisonter, för att göra nåt som är stark helhet. Jag tycker dom är 
en bra ägare här på det viset. 
 
- Beror det på att det är ett stort område?  
Nä, dels är det ett stort område. Men sen... 
 
- Jag tänker att de säljer av det successivt beroende av att de första etapperna ska blir av hög 
kvalitet? 
Ja just det. Det är ju så de ser det. Hade det varit, jag ska inte nämna några namn, men hade det 
varit nån annan som mer brukar jobba med sånna här stora områden så ofta vill de ju göra det 
ganska snabbt och bara sälja det snabbt. Men jag har upplevt att Jernhusen är mer intresserade 
av att det ska bli bra och tar det bit för bit. 
 
K2. Har ni varit med i dialogen med kommunen lika mycket som Jernhusen eller har ni kommit in 
senare? 
Lite mer med Jernhusen för de är våran uppdragsgivare direkt liksom. Men jag strävar alltid 
efter att man ska vara ett team i sådana här projekt. Annars blir det inget roligt. Och det hoppas 
jag att de andra tycker att det har varit hittills. 
 
- Verkar det som kommunen och Jernhusen är överens om andelen grönytor? 
De som gör FÖPen och Jernhusen är överens men sen vet inte jag om det finns andra, 
gatukontoret och andra som tycker annat. 
 
K3.  Får ni input direkt från kommunen om era planer?  
 Ja. 
 
K4.  Har ni jobbat med planeringsriktlinjerna från FÖPen? 
Riktlinjerna har inte vi jobbat med att formulera. 
 
- Men det är Jernhusen och SBK tillsammans? 
Eeeh ja, framför allt SBK. Men däremot så jobbar vi ju med dom när vi har de här temamötena så 
börjar vi alla mötena med att vi berättar om de här gamla idéerna vi hade då från tävlingen. Och 
staden tar fram planeringsriktlinjerna och de är ju inte så att de är i konflikt med varandra. Man 
kan säga att vi använder dom men vi har inte jobbat med att ta fram dom, formulera dom. Och vi 
använder de i gruppmötena. 
 
11. Kan du berätta mer om hur ni arbetar för att uppnå planeringsriktlinjerna i speciellt i den 
tidiga planeringsprocessen?  
*** Hoppade över denna*** 
 
12.  Har ni pratat om dessa planeringsriktlinjer i dialogen med markägare/SBK? 
*** Hoppade över denna pga ovan*** 
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13.  Har ni diskuterat ekosystemtjänster i dialogen med SBK/markägarna och i så fall hur? 
I några speciella områden i FÖPen? 
Hur står sig intressen för EST mot andra intressen så som att exploatera? 
 
Inte tillräckligt (diskuterat) och du kommer att se det där (i mötesanteckningarna) att vi måste 
jobba vidare med det. 
 
- Men på vilket sätt är det inte tillräcklig? 
Nä, jag tycker inte att vi har kommit in i det riktigt. Inte på något djupare sätt. Inte liksom som 
riktiga ekosystemtjänster. 
 
- Alltså har ni pratat om något speciellt område, om EST? 
Alltså vi har inte gjort så att vi har tittat på vad är behoven här i detta området och så (för 
EST?) utan här i detta mötet, egentligen hann vi bara prata om ekologigruppens rapport och hur 
vi skulle förhålla oss till det och hur vi skulle jobba med det i det här området. 
 
- Och det finns ju flera ekosystemtjänster? 
Här pratade vi om bara vad finns på platsen idag. Så att det finns ju massa annat att prata om 
som vi inte har gjort ännu. Tycker jag om du frågar mig. 
(Skapa EST) 
 
- Men jag vet att de har i FÖPen nån slags avrinnings... alltså att de placerar parker så att vatten 
kan rinna dit. Så de verkar som de prioriterar det ganska högt och det är ju en ekosystemtjänst. 
Mm, mm. 
 
14.  Skiljer sig denna dialog från andra dialoger med privata markägare? 
Äh jag tycker i allmänhet att vi pratar för lite om det i våra projekt (EST). Så tyvärr gör man inte 
det. 
 
- Vad beror det på ? 
Jag tror att det är för lite kunskap. Ja projektledare och så. 
 
- Men det känns som ekosystemtjänster är ett svårt koncept och det tar ett tag för det att fastna. 
Att det handlar mer egentligen om det visuella och att öka attraktiviteten? 
Ja men ja, så tycker jag också. 
Jag kan för lite om det också. Jag är ju liksom husarkitekt i botten. Men intresset finns ju. 
 
15.  Tror du att SBK och markägare värderar på liknande sätt för grönytor och parker generellt 
sett? Är det några argument där de skiljer sig mycket? 
 Jag tror att SBK och markägaren gör. Men jag är inte säker på att gatukontoret värderar på 
samma sätt.  
 
- Hur tänker dom? 
Jag vet inte. De har ju varit med i FÖPen också och de har ju liksom inte sagt något annat.  
 
16 . vilka argument använde ni er av när främst i dialogen med markägarna/ SBK för att avsätta  
***Hoppade över denna fråga*** 
 
17.  Vilka förutsättningar i området har varit mest användbara när ni har planerat grönytor? Har 
några förutsättningar medfört komplikationer eller kompromisser? 
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Jag tycker att det finns en kompromiss där vi hade tidigare... marketenteriet ("Markan") med den 
här grön.... Så det är ju inte en komplikation kanske men man har kompromissat med det ju. 
 
 
Bevarande och skapande av grönområden 
 
18.  På vilket sätt tycker du man ska använda grönska, både ny och befintlig, generellt sett i 
Malmö?  
(Hur har ni arbetat med det i FÖP Kirseberg?) 
Dels handlar det ju om de biologiska värdena såklart, men jag tycker om att tänka, som i den här 
bilden jag visade med olika typer av träd med starka karaktärer. Att generellt sätt så använder 
man kanske inte alltid vegetationen som ett så starkt identitetsskapande element, utan man 
tänker att här ska vara en park och den ska vara såhär många kvadratmeter och så funderar man 
inte så jättemycket på... exakt vilka värden den ska tillföra utan det ska vara en yta som är friyta 
liksom. Det kan vara lite schablonmässigt ibland. 
 
- Vilka värden tänker du då som identitetsskapande? 
Ja det kan ju vara biologiska värden. Här finns ju ett väldigt starkt identitetsskapande i 
ruderatmarks...(parken, grannskaps?), om vi nu lyckas kommunicera den så att inte folk bara "ni 
har ju inte klippt gräset, det är skräpigt, ska det va grus här?". Så det kan ju vara både biologiska 
värden men också liksom identitetsskapande. Vi hade nån bild där på de där gatorna som var 
ganska smala, med skira smala gatuträd. Att man inte tänker att det ska vara lind i alla gator och 
vad blir det för typ av miljö. Att man kan tänka mycket mer på att det inte bara är kvarteren som 
ger en miljö, utan att det också är framförallt också mellanrummen som kan skapa en miljö. Och 
sen också det här att det ska finnas olika typer av platser. I framtiden kommer man behöva 
planera mer för skugga i stadsmiljö. 
 
19.  Hur arbetar ni för att minimera exploatering av ekologiskt känsliga miljöer i FÖP arbetet? 
*** hoppar över denna *** 
 
20.  Hur arbetar ni för att ta tillvara på de grönytor/naturvärden/EST som finns i området? 
Har ni ändrat på någon struktur för att bevara tex ett stort träd? 
*** hoppar över denna *** 
 
21. ( Har ni i åtanke att spara befintliga grönytor tex träd, inom bostadsgårdar/kvartersmark, så 
som på bilderna i FÖP Kirseberg?) *** Ändrad fråga*** 
- Och hur, när ni ser på att spara enstaka träd. Ni har inte kommit till det än sa du? 
Nä. Men vi har ju det med oss. Det är ju en stor kastanj här va, till exempel. 
 
- Har ni lagt den parken där för att det är träd? 
Ja, annars hade man väl kanske gjort en byggnad så liksom. Men det är ju lite grann en brist att 
det inte finns på kartan, för då ser man inte det. 
 
Styrmöjligheter 
 
22.  Känner ni att ni har ett bra stöd i PBL, MB eller liknande för hur ni vill planera grönytor i 
FÖPen? För att bevara befintliga naturvärden/EST? 
***Mail-respondens*** 
I PBL har vi inte så starkt stöd idag, i MB har man väl iofs bättre stöd genom sina 
portalparagrafer ( jag kan PBL bättre än MB måste dock sägas). Måste också framhålla att vi i 
sammanvägningar har tagit hänsyn till bef naturvärden, men vi har vägt det mot andra intressen 
också. Vad gäller EST så har vi inte utgått så mycket från potential till framtida EST-lösningar 
som kan tillskapas i området, utöver att tillvarata bef naturvärden. 
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23.  Ger naturvårdsplanen, grönplan, MKB eller andra policyer och underlagsmaterial 
tillräckligt stöd för att minimera exploatering av höga naturvärden?  
***Mail-respondens*** 
Se svar under fråga 22. 
 
24. I PBL står det att man ska balansera mellan privata och allmänna intressen? Hur tungt väger 
bevarandet av grönytor som ett så kallat allmänt intresse, Hur har det ”balanserats”? 
***Hoppade över*** 
 
25. Har ni rätt verktyg (lagar/policyer) för att uppnå målen för grönytor? Måste ni tjänstemän 
själva argumentera eller övertala i en förhandling? Behöver man andra styrmöjligheter? 
***Hoppade över*** 
 
K5. Vad har ni för lagar som ni anpassar er efter när det gäller grönytor? Jobbar man något på det 

sättet att "ja det ska vara si och så mycket?" 
Alltså det som finns tydligast för som planeringsriktlinjer för friytor och så det är ju förskolans 

behov av friytor.  
 
- Och det är därför det ser ut som det gör här, att det är en så pass stor yta (skolan)? 
Ja. Och det är ju ingen lag. Det är ju kommunala riktlinjer. Som de kräver i planeringen.  
Jag tycker att det faktiskt finns utvecklingsmöjligheter i de styrdokumenten och den lagstiftning 

som finns. 
 
(24.) -Ja till exempel om man ska balansera mellan privata och allmänna intressen. 
Ja visst. Och den är ju då, hur väger man? Men här är det ju, skulle jag säga, att är det ett allmänt 

intresse för Malmö om man har en station på Malmöpendeln här, en tågstation, att använda 
marken för bostäder till skillnad från att bygga utanför på åkermarken. Det är liksom det 
stora pusslet när man jobbar med sådana här stora områden, som jag tycker är också en del 
av dom sammanvägningarna. Men till exempel om man tänker på trädgårdar och parker som 
också har ett kulturmiljövärde, de är ju ofta sämre skyddade än bebyggelse, för förändringar. 
Man klipper ner en gammal buxbomshäck eller sånt. Där finns ju jättemycket att göra med 
skydd av både biologiska värden och kulturmiljlövärden för hur man reglerar detta. Vi har ju 
med det som ett kunskapsunderlag och sen väger man liksom olika intressen i 
planeringsprocessen. 

 
K6. Kommer pocket parks att ägas av kommunen, markägaren eller de som bygger husen? 
***Mail-respondens*** 
Det kan vara olika, beroende på var de ligger. Lite större pocketparks kan vara kommunala, men 
jag har tänkt att det skall finnas små planterade fickor även på kvartersmark ut mot gator och 
torg. 
 
K7. Varför gick det inte att pricka in parker där det fanns befintlig vegetation som du pratade om 
att du ville? Du sa att detta prioriterades bort i arbetet med SBK och Jernhusen. 
***Mail-respondens*** 
 
Hela området bearbetas utifrån en mängd planeringsaspekter som samverkar, ex: 

• Optimering för att de boende skall välja cykel och kollektivtrafik för rörelser i och genom 
området 

• Bästa läget för skola och förskola utifrån trygghet, genhet, etappvis utbyggnad av 
området 

• Typ av bebyggelse som omgärdar parker och torg (inte skapa otrygga områden vid mörk 
årstid) 

• Utnyttjande av marken invid stationsläget 
• Buller och risk från järnvägen 
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Denna bearbetning är inte klar ännu tror jag. 
26.  Känner ni att naturvårdsplanen/FÖP-planeringsriktlinjer/ÖP/miljöprogram/grönplanetc har 
betydelse i dialogen? 
***Mail-respondens*** 
Javisst, men som sagt under fråga 2 (K7) ovan så är samhällsplaneringen en sammanvägning av 
en massa olika hållbarhetsaspekter. 
 
27.  Skiljer det sig att arbeta med olika markägare? Har de olika intressen? Vilka? 
***Mail-respondens*** 
Ja det skiljer sig ganska mycket. Jernhusen är statligt ägda och långsiktiga, deras generella 
inriktning när dom utvecklar sina områden (som oftast är invid stationer): 
 
JERNHUSENS FEM STRATEGIER FÖR DEN STATIONSNÄRA STADEN: 
• Prioritera resenären 
• Skapa urbana mötesplatser 
• Blanda funktioner 
• Förtäta med hänsyn 
• Utveckla miljösmart 
 
JERNHUSEN STRÄVAR EFTER ATT SKAPA EN STAD SOM ÄR: 
• Tillgänglig 
• Effektiv 
• Långsiktig 
• Varierad 
• Mänsklig 
  
28.  Har ni upplevt intressekonflikter mellan SBK/markägare? Det här pratade vi ju om och att 
gatukontoret ville ha mer grönska men hur löser dom detta, har det blivit något mer? 
***Mail-respondens*** 
Inga konflikter så här långt mellan SBK och markägaren Jernhusen. Man strävar efter samsyn, 
finns olika synsätt argumenterar respektive part tills man enats om bästa lösningen. Den mindre 
fastigheten har ganska nyligen sålts, där är oklart huruvida den fastighetsägaren kommer agera. 
Ibland har andra förvaltningar andra önskemål, men det är SBK som väger samman alla 
aspekter. 
 
29. Upplever ni att ni kan styra planering i FÖP Kirseberg på det sättet ni tycker är bäst eller får ni 
anpassa er till markägarna eller andra intressenter ofta? Just vid Planering av grönytor? Hur är 
det generellt sett i Malmö? 
***Hoppade över*** 
  
Avslutande frågor om tid finns: 
 
30.  Varför är grönytorna inte större? 
***Mail-respondens*** 
Malmö stad har begränsat med mark och stort behov av bostäder, detta är ett centralt läge med 
mycket bra kollektivtrafik som behöver utnyttjas på bästa sätt. 
 
31.  Varför är de inte planerade enligt var naturvärdena är som högst? 
***Mail-respondens*** 
se pkt 2 och 23. 
 
32.  Varför har man inte undvikit exploatering i järnvägsområdet där naturvärdena är som högst? 
Balanseringsprincipen? 
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***Mail-respondens*** 
Det är också denna del av området som ligger närmast den kommande tågstationen och hållplats 
för superbussen, det är en viktig aspekt vad gäller att få folk att välja bort bil att utnyttja dessa 
lägen för bebyggelse. Se pkt 23 samt de minnesanteckningar du fick vid vårt möte. Vid fortsatt 
planering kan ytor fortfarande komma att ”flyttas runt” om det kommer fram ny kunskap som 
skall beaktas. Jag tycker inte att detta området är högt exploaterat med tanke på läget i staden. 
 
33.  Hade FÖPen sett annorlunda ut om det hade varit kommunens mark? 
***Mail-respondens*** 
Tror inte det i detta fallet. Kommunen har tagit lead. 
 
34.  Har ni planerat byggnader eller parker först? 
***Mail-respondens*** 
Vi tänker på helheten, jag brukar utgå från mellanrummen i den kommande staden och från 
platsens identitet. Kvarteren bildar mer av en ram runt stadsrummen. 
 
35. Ser ni de planerade parkerna som föränderliga i kommande DP? Hur flexibel är FÖPen? 
***Hoppade över*** 
Men se mail: Jag vill än en gång understryka att detta är en tidig strukturskiss och mycket kan 
komma att hända, men som vi pratade om när vi sågs, kan det också vara så att saker ”hänger 
kvar” från tidiga skeden, dvs att en bild etsar sig fast. 
  
36.  Är det ett problem att det inte finns riktlinjer eller lagar på hur mycket grönska som ska finnas 
/ sparas? Hur löser ni detta? 
***Mail-respondens*** 
Jag tycker i detta fallet att vi har gjort en bra lösning på sammanvägningen enligt ovan. Malmö 
stad har riktlinjer som är ganska tydliga, men som sagt behöver man tänka på många 
dimensioner samtidigt. 
 
37.  Är planeringsriktlinjerna om grönska och naturvärden orealistiska när det gäller 
möjligheterna att vinna över allt det som konkurrerar såsom andra miljömål, tillgänglighet 
säkerhet kommunikation bostadpriser, tätare byggande? 
***Mail-respondens*** 
Inte generellt sett. Det som behövs är nog mest mer kunskap. Sedan är det alltid svårare att få till 
i tät innerstad. Jag jobbar tex med Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden. Där byggs det ju tätt, men 
man har sociotopkarteringar och riktlinjer för friyta per lägenhet. Däremot har dom nästan 
obefintliga friytor för barnen på förskolor- så det är olika. 
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