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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga delar av fastigheten Landshövdingen 1 med bostäder, förskola, gymnasium/vuxenutbildning och centrum.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Detaljplanen utgör en första etapp i en önskad utveckling av Rosengårds centrum. Förslaget syftar att öka stadskvalitén i området genom att tillföra ny bebyggelse för bostäder och
service av olika slag.
Planområdet är uppdelat i två delar, ett område vid von Rosens väg och ett område vid von
Lingens väg. Planförslaget gör det möjligt att uppföra två nya byggnader som varierar i
höjd från en till nio våningar, räknat från marken. Högsta nockhöjd är cirka 29 meter över
gatunivån. Byggrätten vid von Rosens väg placeras anslutande till befintlig parkeringsanläggning tillhörande Rosengård centrum, med möjlighet för en mindre platsbildning och
bostadsgård mot gatan. De två nedersta våningarna får, med undantag för bostadskomplement, enbart rymma centrumändamål och/eller gymnasium/vuxenutbildning. Övriga våningsplan, tre till nio, rymmer bostäder utöver redan nämnda användningar. Byggrätten vid
von Lingens väg placeras utmed gatorna och avgränsar en större inre gård. Bottenplan är,
med undantag för bostadskomplement, avsedd för förskola/skola. Övriga våningsplan, två
till nio, rymmer bostäder och centrumändamål utöver redan nämnd användning.
Totalt skapar planförslaget möjlighet att uppföra cirka 11 600 kvm bruttoarea, BTA, (6100
kvm BTA i den norra delen och 5500 kvm BTA i den södra delen), varav cirka 8200 kvm
BTA möjliggörs för cirka 82 bostäder (á 100 kvm BTA/bostad). Detta motsvarar ett exploateringstal (beräknat på kvartersmarken) på 1,4 för det norra området (4400 kvm) och 2,6
för det södra området (2100 kvm).
Förslaget omfattar inte någon allmän plats och innebär inga förändringar avseende trafikföring. Tillkommande parkeringsbehov avses främst lösas i befintlig parkeringsanläggning,
angränsande till planområdet, inom fastigheten Landshövdingen 1.
Ytterligare beskrivning av planförslaget finns i kapitel 2 - Planförslag.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3 § miljöbalken.
Detaljplanen bedöms kunna ge en negativ påverkan ur ett barnperspektiv utifrån begränsade lekmöjligheter och rörelsefrihet inom planområdet. Detta beror på platsens förutsättningar samt att planförslaget möjliggör en hög exploateringsgrad samtidigt som markanvändning för både bostäder och förskole-/skoländamål kombineras inom samma område.
Möjligheter till större utomhusytor avsedda som bostadsgårdar är små och avhängt att samnyttjande kan ske med förskole-/skolverksamheterna. Samtidigt är det positivt för barn att
det skapas förutsättningar för förskola av god kvalitet och i närheten av bostäder. I det specifika projektet planeras gemensamma takterrasser för de boende.
Ytterligare beskrivning av planförslagets konsekvenser finns i kapitel 3 - Konsekvenser.
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Planeringsförutsättningar

Planområdet ligger på Rosengårds centrum som är områdets samlade servicenod. Områdena var de två ursprungliga bensinstationstomterna. Inom det norra området finns idag
fortfarande en drivmedelsstation samt en bilverkstad. Det södra området är idag obebyggt.
Planområdet omfattar delar av fastigheten Landshövdingen 1 samt del av fastigheten Rosengård 131:25 och har en total yta på cirka 6 500 kvm. Fastigheten Landshövdingen 1 är i
kommunal ägo men Trianon Rosengård Centrum AB har tomträttsavtal. Fastigheten Rosengård 131:25 är i kommunal ägo och utgör en plantering i anslutning till gatan.
Planområdet är idag planlagt för handelsändamål (H) med undantag för berörd del inom
Rosengård 131:25 som är planlagd som allmän plats Gata, Park eller Plantering. Planområdet ligger kollektivtrafiknära och i anslutning till stadens huvudcykelstråk och allmänna gatunät. I närområdet finns kommunal service och ett stort utbud av utrymmen för rekreation och lek. Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, avlopp
och dagvatten och möjlighet finns att ansluta till övriga nät för teknisk försörjning. Området är översvämningsdrabbat vid skyfall, har en bullerproblematik från omkringliggande gator och har markföroreningar. I övrigt berörs inte området av risker med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.
Planprogram

Planområdet vid von Rosens väg omfattas av gällande planprogram för Planprogrammet för
Herrgården och Rosengårdsfältet (Pp 6031). Planområdet omfattas också av Planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg (Pp 6051) som är under framtagande. Planprogrammet har varit
ute på samråd och beräknas godkännas under andra halvåret av 2021.
Historik i processen

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2018-11-29 att utöka planområdet för att bland annat
även omfatta den norra delen av Rosengård centrum.
Ytterligare beskrivning av planeringsförutsättningar finns i kapitel 5 - Planeringsförutsättningar.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen men avviker genom att möjliggöra
för en högre bebyggelsetäthet.

Utsnitt från illustrationskartan tillhörande plankartan. Till vänster området vid von Lingens väg och till höger
området vid von Rosens väg. Större illustration med teckenförklaring redovisas under rubrik 2.2 Bebyggelse.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslaget utgör en första etapp i en utveckling av Rosengårds centrum som syftar till att
skapa en mer differentierad stadsmiljö och ett ökat stadsliv. Detta kan skapas genom att
möjliggöra för en komplettering av centrumanläggningen med fler funktioner. Den övergripande strategin för att uppnå detta är att tillföra ny bebyggelse för bostäder och service
samt att förbättra centrumanläggningens kopplingar till omgivningen. De gamla bensinmackstomterna, i norra och södra delen av Frölichs väg, avses bebyggas och ger förutsättningar att påbörja etableringen av ett nytt centrumstråk med platsbildningar för gående
längs med centrumanläggningens befintliga entrésida uppe på Rosengård centrum. Den nya
bebyggelsen föreslås stegvis öka i höjd från en till nio våningar. För att aktivera befintliga
och nya stråk avses bebyggelsen riktas mot omgivande gator och stråk med entréer och aktiva fasadsidor.
Inom planområdet möjliggörs ny bebyggelse för bostäder, centrumändamål och skolverksamhet/vuxenutbildning. Planförslaget strävar efter att aktivera de allmänt tillgängliga stråken Dicksons väg, Wachtmeisters väg och Posses väg samt gaturummen von Rosens väg,
Frölichs väg samt von Lingens väg. Mot stråken och gaturummen möjliggörs för ny bebyggelse med publika verksamheter och flertalet entréer. Planförslaget strävar också efter att
förbättra kopplingen mellan centrumplanet och de omgivande gaturummen genom att möjliggöra för nya trappor och ramper både i den södra och norra delen.
I nedanstående del av kapitlet förklaras planförslaget mer ingående tillsammans med en redogörelse av detaljplanens planbestämmelser och dess motiv.
2.2 Bebyggelse

I planförslaget möjliggörs för två större byggrätter. Inom det norra området är omsluter
byggrätten hörnet mot von Lingens väg och Frölichs väg. Innanför byggrätten finns utrymme för gård som sedan i söder angränsar mot den befintliga parkeringsanläggningen
och centrumplanet tillhörande Rosengård centrum. Gården regleras med korsmark som
endast medger komplementbyggnader samt prickmark där byggnader inte får uppföras.
Inom det södra området dockar byggrätten an till den befintliga parkeringsanläggningen
samt ut mot Frölichs väg. Utrymme för gård finns mot von Rosens väg och regleras med
prickmark där byggnader inte får uppföras.
Användning/ändamål

Detaljplanen medger att marken används för bostäder (B), skola (S), gymnasium/vuxenutbildning (S1) och centrum (C).
Med bostäder (B) avses vanliga bostäder ingå men även till exempel studentbostäder, seniorbostäder och gruppbostäder kan ingå. I användningen ingår även bostadskomplement av
olika slag. Det kan till exempel vara parkering, tvättstuga, lekplats och miljöhus.
Med användningen centrum (C) avses verksamheter såsom kontor, butiker, restauranger,
gym och annan service. I användningen ingår även föreningslokaler, hotell och lättare former av vård.
Med användningen skola (S) avses all slags skolverksamhet rymmas, såsom förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, högskola och övrig vuxenutbildning. Avsikten är att nyttja
byggrätten för förskoleverksamhet, men användningsbestämmelsen erbjuder en flexibilitet
som innebär att bebyggelsen vid behov också kan nyttjas för annan skolverksamhet. Förskolebehovet bedöms som stort utifrån tillskapandet av nya bostäder med aktuell detaljplan
och i samband med fortsatt planering av bostäder på Rosengård centrum inom ramen för
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planprogrammet Amiralsgatan och Station Persborg (Pp 6051). Med gymnasium/vuxenutbildning (S1) avses verksamhet gymnasieutbildning eller annan utbildning för vuxna.
Området vid von Lingens väg planläggs för markanvändningen bostäder (B), skola (S) och
centrum (C). Vidare regleras att byggnadens bottenplan inte får användas för bostäder och
centrumändmål, vilka istället är hänvisade ifrån våning två och uppåt (e2). Bostadskomplement med en största sammantagen bruttoarea på 100 kvm är undantagen planbestämmelse
e2. Detta kan exempelvis vara miljörum, tvättstuga och cykelparkering. Trapphus räknas
inte in i ytan för bostadskomplement då de kan fylla flera behov samtidigt. Motivet till
denna bestämmelse (e2) är att säkra förutsättningarna för en förskola och samtidigt främja
att bottenvåningen mot gatan får en mer publik karaktär. Vidare möjliggör detaljplanen bostadskomplement som kan behövas i anslutning till omgivande gator. För att säkra en god
bottenvåning för verksamheter mot allmän platsmark finns även planbestämmelse om att
rumshöjden i bottenplanet inte får understiga 2,9 meter. Se principsektion nedan.

Principsektion över norra området vid von Lingens väg, snitt i nord-sydlig riktning mot öst.

Området vid von Rosens väg planläggs för markanvändningen bostäder (B), centrumverksamhet (C) samt gymnasieskola/vuxenutbildning (S1). Vidare regleras att byggnadens bottenplan samt plan 2 inte får användas för bostäder, utan är hänvisade ifrån våning tre och
uppåt (e3). Bostadskomplement med en största sammantagen bruttoarea på 200 kvm är undantagen planbestämmelse e3. Detta kan exempelvis vara miljörum, tvättstuga och cykelparkering. Trapphus räknas inte in i ytan för bostadskomplement då de kan fylla flera behov samtidigt. Motivet till denna bestämmelse (e3) är att främja att våningarna mot gatan
och det allmänt tillgängliga stråket på centrumplanet, Dicksons väg, får en mer publik karaktär. Vidare möjliggör detaljplanen bostadskomplement som kan behövas i anslutning till
omgivande gator och centrumplan. För att säkra en god bottenvåning för verksamheter
mot allmän platsmark finns även planbestämmelse om att rumshöjden i bottenplanet inte
får understiga 2,9 meter. Se principsektion nedan.
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Principsektion över södra området vid von Rosens väg, snitt i nord-sydlig riktning mot öst.
Exploateringsgrad, täthet, höjder

Den nya bebyggelsen får uppföras i varierande höjder som stegvis ökar och som motsvarar
en till nio våningar. De högsta byggnadsvolymerna är placerade i korsningspunkterna vid
Frölichs väg med en nockhöjd på +38,3 meter inom det norra området och +38,0 meter
inom det södra området. Samtliga plushöjder i planförslaget utgår från höjdsystemet
RH2000. Höjderna på bebyggelsen minskar sedan stegvis neråt till som lägst +13,0 meter.
Byggnadsvolymerna vid von Rosens och von Lingens väg har ett liknande upplägg med en
djupare sockelvåning nedtill på 17 meter och ett smalare djup på byggnaden upptill, på 12
meter. I djupet på 12 meter är inte loftgång och balkong medräknat utan får byggas utöver
angivet djup. För det norra området får byggnadens bottenplan vara som mest 17 meter
djup (f8). För det södra området får byggnadens bottenplan samt plan 2 vara som mest 17
meter djup (f9). Ovanpå de djupare sockelvåningarna nedtill finns möjligheter att uppföra
takterrasser och de grundare bostadsvolymer med loftgångar och balkonger.
För det norra området vid von Lingens väg möjliggörs från nordväst till sydöst följande
plushöjder för nockhöjder (motsvarande beräknade våningsantal från gatan som ligger på
+9,3 meter): +26,3 meter (5), +29,3 meter (6), +38,3 meter (9), +26,3 meter (5) och +13,8
meter (1).
För det södra området vid von Rosens väg möjliggörs från nordväst till sydöst följande
plushöjder för nockhöjder (motsvarande beräknade våningsantal från gatan som ligger på
+9,3 meter): +13,0 meter (1), +17,5 meter (2), +29,0 meter (6), +32,0 meter (7), +38,0 meter (9) och +26,0 meter (5).
Utöver angivna nockhöjder möjliggörs för anläggningar för lokal energiproduktion inom
samtliga byggrätter. Vidare får takvåning för teknisk anläggning/lokal, med högsta totalhöjd på 3,0 meter uppföras (max 100 kvm) utöver angiven nockhöjd (f2). Detta gäller inom
hörnlägena mot Frölichs väg. Takvåningen ska dessutom uppföras indragen minst 3,5 meter från fasadlinjen mot gatan (f2).
Totalt skapar planförslaget möjlighet att uppföra cirka 11 600 kvm BTA (6100 kvm BTA i
den norra delen och 5500 kvm BTA i den södra delen), varav cirka 8200 kvm BTA möjliggör för cirka 82 bostäder (á 100 kvm BTA/bostad). Detta motsvarar ett exploateringstal
(beräknat på kvartersmarken) på 1,4 för det norra området (4400 kvm) och 2,6 för det
södra området (2100 kvm).
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Utöver huvudbyggnaderna får komplementbyggnader uppföras inom det norra området
mot von Lingens väg i nordväst. Där får komplementbyggnaden byggas samman med huvudbyggnaden till en nockhöjd på +13,75 meter varav takdelen är avsedd som gård (n3). På
gården får i övrigt komplementbyggnader uppföras om sammanlagt 50 kvm (e1). Syftet
med begränsningen av markens bebyggande är att säkerhetsställa ytor för andra funktioner
kopplade till gården.

Illustrationskarta som som visar ett möjlig genomförande av detaljplanen på Rosengård centrum.

9 (51)

Utformning och utförande

Planförslaget säkerställer att sockelvåningarna ska utformas med fasadmaterial i tegel (f6
och f7). Bestämmelserna ska säkra att den planerade bebyggelsen förhåller sig till omgivningen i stort och särskilt till Rosengård centrum. Detta har gjorts genom att fånga upp fasadmaterialet tegel i sockelvåningarna vilket är ett fasadmaterial som karaktäriserar omgivande bebyggelse och tiden när den bebyggelsen uppfördes. Bestämmelsen om tegel markerar även den lägre men större och djupare volymerna som sockelvåningarna utgör i planförslaget. På så vis bedöms även skalan och karaktären på förslagen bebyggelse visuellt
bättre anpassas till Rosengård centrums låga, teglade och horisontella byggnadskroppar.
För det södra området berör bestämmelsen om fasadmaterial i tegel byggnadens fasad i
bottenplan och plan 2 (f7). Den planerade byggnaden i söder får genom sin placering en offentlig karaktär mot både allmän platsmark såväl som Rosengård centrum med centrumplanet. För det norra området berör bestämmelsen om fasadmaterial i tegel byggnadens fasad i
bottenplan som vetter mot allmän platsmark (f6). Den planerade byggnaden i norr bedöms,
genom sin placering mot allmän plats, främst få en påverkan på omgivningen från gatan i
norr och öst. Innergården är delvis skyddad av befintlig parkeringsanläggning och berörs
inte av planbestämmelsen.
I övrigt reglerar planförslaget inte fasadmaterial eller fasadbearbetning, men eftersom planförslaget möjliggör stora, långa och sammanhängande byggnadsvolymer bör gestaltningen
ske i syfte att visuellt dela upp volymen både vertikalt och horisontellt. Där kan balkonger,
entréplatser, bearbetning av fasadmaterial och fönstersättning bidra till att bryta ner den
upplevda skalan.

Illustration över hur planerad bebyggelse kan se ut i söder, från von Rosens väg mot nordöst (Panorama arkitekter).
Bland annat syns exempel på bestämmelsen om fasadmaterial för sockelvåningarna i tegel (bottenplan samt plan 2)
som regleras med planbestämmelsen f7. Illustrationen ger även en uppfattning om de olika nivåerna och planområdet
möte med gatan. Befintlig sporthall till vänster i illustrationen, och bakom denna är det nya biblioteksutbyggnaden
(som håller på att uppföras).
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Illustration över hur planerad bebyggelse kan se ut i söder, fågelperspektiv från Dicksons väg uppe på centrumplanet
mot sydöst (Panorama arkitekter). Bland annat syns bebyggelsen möte med, och entréer mot, centrumplanet samt exempel på bestämmelsen om fasadmaterial för sockelvåningarna i tegel (bottenplan samt plan 2) som regleras med
planbestämmelsen f7. Illustrationen ger även en uppfattning om den gemensamma takterrassen ovanpå plan 2. Befintlig sporthall till höger i illustrationen.

Illustration över hur planerad bebyggelse kan se ut i söder, från Dicksons väg vid gång- och cykelbron mot centrumplanet och västerut (Panorama arkitekter). Bland annat syns bebyggelsen möte med, och entréer mot, centrumplanet
samt exempel på bestämmelsen om fasadmaterial för sockelvåningarna i tegel (bottenplan samt plan 2) som regleras
med planbestämmelsen f7. Befintlig sporthall och den nya biblioteksutbyggnaden (som håller på att uppföras) syns i
bakgrunden på illustrationen.
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Illustration över hur planerad bebyggelse kan se ut i norr, från von Lingens väg mot sydväst (Panorama arkitekter).
Bland annat syns bebyggelsen möte och entréer mot gatan samt exempel på bestämmelsen om fasadmaterial för sockelvåningarna i tegel (bottenplan samt plan 2) som regleras med planbestämmelsen f6.

Illustration över hur planerad bebyggelse kan se ut i norr, från Wachtmeisters väg på centrumplanet mot nordöst (Panorama arkitekter). Bland annat syns bebyggelsens olika volymer och gårdsmiljöns förhållande till det högre centrumplanet.

I detaljplanen regleras entréer för bebyggelsen inom planområdet på tre olika vis. Det ska
finnas entré i bottenplan mot allmän platsmark som ska vara genomgående till gården (f3).
Det ska finnas entré i bottenplan mot allmän platsmark utan krav på att vara genomgående
(f4). Dessutom ska det inom det södra området finnas entréer i plan 2 ut mot centrumplanet uppe på befintlig parkeringsanläggning i nordöst (f5). Motivet kring planbestämmelserna om entréer är att aktivera de allmänna och offentliga stråken, säkerställa entréer till
bostäderna ifrån både gatu- och centrumplan samt säkra kopplingen mellan gatan och bostadsgården för att gården ska vara enkelt tillgänglig för de boende i vardagen.

12 (51)

Loftgångar får skjuta ut högst 2 meter ifrån fasadlivet på bebyggelsen i planområdet. Inom
det norra området får loftgång enbart finnas mot gården (f1) i syfte att skapa en mer stadsmässig karaktär mot allmän platsmark och von Lingens väg. Denna bestämmelse berör inte
det södra området.
Detaljplanen reglerar lägsta höjd för färdigt golv i höjdsystemet RH2000. Detta för att säkerställa att den nya bebyggelsen inte översvämmas i samband med skyfall. För den södra
byggrätten får höjd för färdigt golv inte understiga + 9,80 meter i RH2000 (m2). För den
norra byggrätten får höjd för färdigt golv inte understiga + 9,85 meter i RH2000 (m1). Höjderna för färdigt golv har framkommit genom den skyfallsanalys som tagits fram som underlag till planarbetet (Tyréns, 2020-05-20).
Trapphus ska utföras som Tr2-trapphus i enlighet med BBR (Boverkets byggregler 2011:6)
för att säkra utrymningen till centrumplanet på Rosengård centrum vid brand (b1). Tr2trapphusen är utformade så att de ska hålla rök och brandgaser borta från själva trapphuset
så att de, vid behov, kan användas som utrymningsväg. Detta behov uppstår när utrymning
av byggnader krävs vid ett skyfall då räddningstjänsten kan ha problem med tillgängligheten/ framkomligheten till planområdet längs von Lingens väg och von Rosens väg på
grund av översvämning i gatorna.
Fastighetsstorlekar

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
Gällande fastighetsindelningsbestämmelser, utifrån fastighetsplan FP 496L, upphör att gälla
inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
2.3 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark

Inom delar av kvartersmarken regleras markens genomsläpplighet genom planbestämmelse
(b2 och b3). För del av den södra gården ska minst 40 procent av marken inom berört egenskapsområde vara genomsläppligt (b2). För del av den norra gården ska minst 60 procent av
marken inom berört egenskapsområde vara genomsläppligt (b3). Dessa planbestämmelser
syftar till att uppmuntra till en inte fullt hårdgjord miljö inom kvartersmarken och samtidigt
främja lokal infiltration av dagvatten på platsen. På så vis skapas i förlängningen förutsättningar att minska belastningen på dagvattennätet. Med markytan syftas hela det egenskapsområde som planbestämmelsen berör, vilket skapar en tydlighet kring ett minimum av den
mark som berörs.
Grönytefaktor om minst 0,6 ska uppnås inom planområdet per användningsområde. Detta
har preciserats genom en planbestämmelse. De kommunala riktlinjerna ”Riktlinjer för
grönytefaktor” (SBN 2014-12-11) beskriver hur man uppnår och beräknar grönytefaktorn.
Syftet är att främja gröna strukturer och värden på gårdar och kvartersmark.
Gård och förgårdsmark

Planförslaget gör det möjligt att anordna gårdsytor på marken i anslutning till den nya bebyggelsen dels mot von Rosens väg, på cirka 500 kvm, dels en inre gård vid von Lingens
väg, på cirka 2500 kvm. Båda gårdsytorna avses till största del nyttjas av de verksamheter
som planeras i bottenplan, d.v.s. för gymnasium/vuxenutbildning, respektive för förskola/
skola. Men det är även önskvärt att gårdsytorna kan användas av de boende utanför verksamhetstid. Som ett komplement till de ytor på marken som planförslaget möjliggör för avses bostadsterrasser anordnas enbart för boende. Dessa är tänkta att anordnas ovanpå de
djupare sockelvåningarna som verksamheterna i bottenplan respektive bottenplan och plan
två utgör.
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För byggrätten i norr vid von Lingens väg skapas förgårdsmark mot gatan i norr på cirka
1,5 meter och cirka 6 meter mot gatan i öster. Inom förgårdsmarken i öster finns utrymme
för angöring och viss cykelparkering. Mot von Lingens väg möjliggörs även för komplementbyggnad som byggs samman med huvudbyggnaden till en nockhöjd på +13,75 meter.
Marken ovanpå komplementbyggnaden är avsedd för överbyggd gård (n3). Denna gårdsmiljö ovanpå komplementbyggnaden är möjlig att koppla samman med takterrasserna och
loftgångar till bostäderna på plan 2 – plan 9 i öster/sydöst. I det specifika projektet från exploatören är bostadsgården inklusive takterrass, avsedd för de boende, på cirka 610 kvm
(250 kvm + 360 kvm). Se illustration nedan.

Illustration över hur bostadsgården och förskolegården kan disponeras inom norra området vid von Lingens väg (Panorama arkitekter). Planerad bostadsgård (blåmarkerad) cirka 250 kvm + 360 kvm som bostadsgård/bostadsterrass ovanpå bottenplan. Förskolegård är lilamarkerad och möjliggör 2400 kvm friyta. Planområdet är rödmarkerat.

För byggrätten i söder vid von Rosens väg skapas förgårdsmark i gatan mot öster på cirka 6
meter. Gårdsytan/förgårdsmarken mot von Rosens väg i söder avses utformas upphöjd för
att möta den nya bebyggelsens entréer, med en succesiv nertrappning mot von Rosens väg.
På så vis undviks ramper framför entréer och ytan förbinds med den publika gatan på ett
smidigt sätt. I planförslaget finns även möjlighet till förgårdsmark i samma nivå som gatan.
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I det specifika projektet från exploatören planeras bostadsgård för området vid von Rosens
väg dels på marken, cirka 300 kvm, dels cirka 320 kvm som bostadsgård/bostadsterrass
ovanpå plan 2. Sammanlagt är bostadsgården inklusive takterrass, avsedd för de boende,
cirka 620 kvm. Se illustration nedan. Bulleråtgärder, i form av en minst 1,5 meter hög och
29,5 meter lång tät bullerskärm, krävs för att klara bullerriktvärdena (SFS 2015:216) för uteplatsen ovanpå plan 2 i nordväst. Detta beskrivs vidare under rubrik 3.2 Konsekvenser för
miljö och hälsa/Trafikbuller.

Illustration över hur bostadsgården kan disponeras inom södra området vid von Rosens väg (Panorama arkitekter).
Planerad bostadsgård (blåmarkerad), på marken 300 kvm samt cirka 320 kvm som bostadsgård/bostadsterrass
ovanpå plan 2. Planområdet är rödmarkerat.
Friyta

Stadsbyggnadsnämnden har riktlinjer för förskole- och skolgårdars storlek (Riktlinjer för
friytor vid förskolor och skolor, 2016). Stadens ambition är att tillgodose 30 kvm friyta per
barn med en sammanhängande friyta på minst 2000 kvm belägen inom fastigheten med direkt anslutning till förskoleverksamhetens lokaler, och en friyta på 15 kvm per elev vid planering av grundskolornas skolgårdar.
I Boverkets skrift "Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning
av skolans och förskolans utemiljö" definieras friyta som:
”Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin
utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och
lossning är otillgängliga för barnen och ingår därmed inte i friytan för lek och utevistelse. Takterrasser har
begränsad tillgänglighet och betraktas därmed som kompletterande utemiljö”.
I anslutning till byggrätten för skola eller förskola i den norra byggrätten finns förutsättning
för att tillskapa en friyta om minst 2400 kvm. Detta motsvarar 30 kvm/barn, med utgångspunkt i en förskola med 80 platser. För att klara ställda krav om friyta i relation till andra
behov avses funktioner såsom cykelparkering och förråd rymmas inom huvudbyggnaden
samt inom befintlig parkeringsanläggning angränsande till planområdet.
Området som avses nyttjas till skol- eller förskolegård är idag uppdelad i två nivåer förbundna med en slänt, vilken avses utformas som en del i lekmiljön. Nivåskillnaden innebär
att inte hela gården kommer att vara tillgänglighetsanpassad utan åtgärder. Förskolegården i
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det specifika projektet illustreras översiktligt i illustrationen ovan under rubrik Gård och
förgårdsmark.
Detaljplanen reglerar att marknivån för gårdsytan till förskola/bostadsgård inom det norra
planområdet ska utföras som lägst +9,85 meter angivet i höjdsystemet RH2000 (m3). Syftet
är att säkerhetsställa att gården, och särskilt förskolegården, inte översvämmas och påverkas negativt från omgivningen i samband med skyfall.
Inom det södra området, vid von Rosens väg, möjliggörs för gymnasium/vuxenutbildning
(S1). I stadsbyggnadsnämndens riktlinjer för skolgårdar till gymnasium anges att ”Gymnasieelever är äldre och kan därför röra sig i det offentliga rummet och utnyttja parker, torg
mm som friytor. Behovet av friytor till gymnasieskolor prövas från fall till fall.”. I det specifika projektet finns en önskan från exploatören att avsätta en utomhusyta som kan användas till planerad skolverksamhet mot von Rosens väg på cirka 200 kvm. Möjligheterna till
detta får prövas vid ett genomförande av detaljplanen i samband med bygglov och utifrån
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller på skolgård från väg- och spårtrafik (2017).

Illustration över hur planerad trappa/ramp kan se ut, fågelperspektiv från von Rosens väg (Panorama arkitekter).
Övrig kvartersmark

Detaljplanen möjliggör nya förbindelser i form av trappor och ramper (n2) inom markanvändningen centrumändamål (C) mellan gatunivån och centrumplanet. Dessa förbindelser
föreslå förläggas på kvartersmark inom både den norra och den södra delen av planområdet som en förlängning av centrumstråket, uppe på parkeringsanläggningen. Med dessa
trappor/ramper skapas ett nytt stråk från von Rosens väg i söder till von Lingens väg i
norr. Inom avsedda områden för trappor/ramp (n2) får i övrigt inte byggnader uppföras
(prickmark).
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2.4 Trafik
Parkering

Gällande parkeringsnorm ska tillämpas vid planering och byggnation av nya bostäder och
verksamheter. Det slutliga parkeringsbehovet är beroende av vad som faktiskt prövas i
bygglovsprocessen och de omständigheter som råder vid det tillfället. Parkeringsbehovet
ska tillgodoses på kvartersmark, dock nödvändigtvis inte inom den egna fastigheten.
Bilparkering
En parkeringsutredning (Panorama arkitekter, 2021-03-04) har gjorts där bilplatsbehovet
för den kommande exploateringen uppskattas till cirka 81 bilplatser. Fastigheten ligger i
zon 3 och bilplatsbehovet har beräknats utifrån medelnivå av mobilitetsåtgärder. Det finns
även möjlighet att samnyttja mellan bostäder och handel, det innebär att tillkommande bebyggelse i den aktuella etappen av detaljplanen tillsammans med befintlig handel och verksamheter genererar en beläggning på cirka 512 bilplatser. Korttidsparkering till förskola/skola avses ske i parkeringsanläggning.
Detaljplanens parkeringsbehov avses lösas i det nedre planet av den befintliga parkeringsanläggningen tillhörande Rosengård centrum som angränsar till planområdet. Undantaget
bilplatsbehovet för rörelsehindrade som vid behov kan tillgodoses inom kvartersmarken i
anslutning till den planerade bebyggelsens entréer. Nya in- och utfarter till parkeringsanläggningens nedre plan avses anordnas ifrån Frölichs väg i samband med att detaljplanen
genomförs.
Inom delar av kvartersmarken i norr och söder regleras genom planbestämmelse (n1) att
parkering för bil inte får anordnas, undantaget är parkering för rörelsehindrade. Motivet till
planbestämmelsen är att begränsa markparkering för att gynna övriga funktioner med gårdarna.
Cykelparkering
En parkeringsutredning (Panorama arkitekter, 2021-03-04) har gjorts där cykelplatsbehovet
för den kommande exploateringen uppskattas till cirka 337 cykelplatser.
Cykelparkering för bostäder och verksamheter avses främst lösas i cykelrum i nedre planet
av den befintliga parkeringsanläggningen tillhörande Rosengård centrum som angränsar till
planområdet samt till viss del inom kvartersmarken i planområdet.
Inom delar av kvartersmarken i norr och söder regleras genom planbestämmelse (n1) att
parkering för cykel maximalt får anordnas på 15 procent av berört egenskapsområdet av
gårdsytorna. Motivet till planbestämmelsen är att begränsa markparkering för att gynna övriga funktioner med gårdarna.
Angöring

Angöringsplats ska finnas inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar
entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Det innebär att det ska vara möjligt
att köra med bil och stanna inom 25 meter från en användbar entré. Detaljplanen reglerar
inte exakt placering av angöring utan har enbart undersökt att det finns möjlig lösning utifrån dagens förutsättningar och planerad bebyggelse.
Leveranser till verksamheter avses ske främst via von Rosens väg, von Lingens väg samt
Frölichs väg där möjlighet att stanna finns idag, exakt plats för angöring kan inte garanteras
på allmän plats. Viss angöring kan ske ifrån befintlig parkeringsanläggning, ifrån både övre
och nedre plan.
Sopbil avses i första hand angöra utmed Frölichs väg i anslutning till föreslagna soprum.
Det finns möjlighet att angöra på kvartersmark vid Frölichs väg i anslutningen till den planerade förskolan för att underlätta leveranser.
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2.5 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Området kan anslutas till befintliga vatten- och avloppsledningar. Ledningar för vatten och
avlopp, med anslutningsmöjlighet i anslutning till planområdet i von Rosens väg, von Lingens väg och Frölichs väg.
Dagvatten

Området kan anslutas till dagvattennätet. Ledningar för dagvatten, med anslutningsmöjlighet finns i anslutning till planområdet.
I detaljplanen regleras markens genomsläpplighet inom del av kvartersmarken genom planbestämmelse (b2 och b3). Dessa planbestämmelser syftar till att uppmuntra till en mindre
hårdgjord miljö inom kvartersmarken och för att främja en minskad avrinning av dagvatten
på platsen. För mer information se rubrik 2.3 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark. I
övrigt bidrar grönytefaktor generellt till åtgärder som fördröjer dagvatten inom området.
Skyfallshantering

Vid skyfall, när ledningsnätets kapacitet överskrids, kommer det att samlas vatten ifrån omgivningarna i och omkring planområdet vid von Rosens väg och von Lingens väg. För att
säkerställa planerad bebyggelse inom planområdet regleras en lägsta golvnivå på bebyggelsen samt lägsta marknivå på gården i norr. Vidare föreslås åtgärder med ny öppning i befintlig parkeringsanläggning intill södra delen av Frölichs väg. Åtgärderna är framtagna utifrån skyfallsanalysen (Tyréns, 2020-05-20) som tagits fram av exploatören i samband med
planarbetet.
För planområdet vid von Rosens väg innebär det att ny byggnad planeras utifrån en lägsta
golvnivå på +9,8 meter i RH2000 (m2). Val av lägsta golvnivå förutsätter att avrinning sker
från Frölichs väg via parkeringsanläggningen ner till Amiralsgatan. När den södra delen av
planområdet bebyggs flyttas den igenstängda infarten från bottenvåningen i befintligt parkeringsanläggning ifrån von Rosens väg till ett nytt läge utmed Frölichs väg. Innan antagande av detaljplanen har ett nytt inflöde för vattnet skapats i parkeringsanläggningens bottenvåning på cirka 30 meter mot Frölichs väg. Detta sker genom att kanten längs med parkeringsanläggningen tas bort (se foto från skyfallsanalysen nedan). Vattnet avleds på ytan,
via de nya öppningarna vid Frölichs väg, igenom bottenvåningen i den befintliga parkeringsanläggningen och ner till Amiralsgatan som ligger lägre än planområdet.

Foto från skyfallsanalysen (Tyréns 2020-05-20) med vy från Frölichs väg i söder mot parkeringsanläggningen. De
kanter som ska tas bort innan antagande av detaljplanen är rödmarkerade. Totalt blir öppningen cirka 30 meter.
Öppningen möjliggör inflöde av vatten från Frölichs väg/von Rosens väg. Blå pilar illustrerar vattnets avrinning från
gatan till parkeringsanläggningen.

18 (51)

Med dessa åtgärder samlas, vid skyfall, vatten ifrån omgivningarna i och omkring von Rosens väg upp till en nivå på cirka +9,80 meter i RH2000. Detta innebär att vattennivån i
von Rosens väg förblir oförändrad jämfört med nuläget. Ingen försämring sker därmed för
kringliggande fastigheter. Se figuren från skyfallsanalysen nedan.

Figur från skyfallsanalysen (Tyréns 2020-05-20) avseende förslaget vid von Rosens väg och ny öppning (rödmarkerat) i parkeringsanläggningen på cirka 30 meter mot Frölichs väg. Beräknat maximalt översvämningsdjup i von Rosens väg, vid 100-årsregn klimatjusterat med faktor 1.3. Översvämningsdjup anges med kursiv stil. Blå pilar visar
avrinning genom den nya öppningen igenom parkeringsanläggningen och ner till Amiralsgatan.

För planområdet vid von Lingens väg innebär det att ny byggnad planeras utifrån en lägsta
golvnivå på +9,85 meter i RH2000 (m1). Även lägsta marknivå för gården i norr regleras till
+9,85 meter för att inte påverkas negativt vid skyfall (m3). Denna bestämmelse syftar särskilt till att begränsa påverkan på förskolegården. När den norra delen av planområdet bebyggs flyttas den igenstängda infarten från bottenvåningen i befintlig parkeringsanläggning
ifrån von Lingens väg till ett nytt läge utmed Frölichs väg. Med förslaget samlas, vid skyfall,
vatten ifrån omgivningarna i och omkring gatan upp till en nivå på cirka +9,85 meter i
RH2000. Detta innebär att vattennivån i von Lingens väg förblir oförändrad jämfört med
nuläget. Lågpunkten är redan vid nuläge maximalt fylld. Viss avrinning sker i väster från
lågpunkten till Amiralsgatan. Med ny byggnad i norr ökar denna avrinning mot Amiralsgatan marginellt. Beräkningarna visar att översvämningsdjupet i Amiralsgatan stiger med ca 2
cm. Se figuren från skyfallsanalysen nedan.
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Figur från skyfallsanalysen (Tyréns 2020-05-20) avseende förslaget med beräknat maximalt översvämningsdjup i
von Lingens väg, vid 100-årsregn klimatjusterat med faktor 1.3. Översvämningsdjup anges med kursiv stil.
Avfallshantering

Avfallshantering avses lösas i utrymmen som är integrerad i bottenplan på bebyggelsen mot
Frölichs väg inom planområdet i norr och i söder. För angöring se rubrik 2.4 Trafik/Angöring.
Värme

Området bedöms kunna anslutas till fjärrvärmenätet. Ledningar för fjärrvärme med anslutningsmöjlighet finns längs med von Rosens väg på vägens södra sida.
Elförsörjning

Området bedöms kunna försörjas med el. Ledningar för el med anslutningsmöjlighet finns
i von Rosens väg, Frölichs väg samt von Lingens väg.
2.6 Skydd mot störningar

På plankartan regleras skydd mot störningar i form av skydd mot översvämning vid skyfall
och skydd mot buller från vägar.
För redogörelse av planbestämmelserna för skydd mot översvämning vid skyfall (m1, m2
och m3) se rubrik 2.2 Bebyggelse samt rubrik 2.3 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark.
För redogörelse av planbestämmelserna angående utrymningsdimensionering vid brand vid
en översvämningssituation (b1) se rubrik 2.2 Bebyggelse.
De riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder som anges i förordningen
om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) har gjorts bindande i detaljplanen genom planbestämmelse. Syftet är att skydda kommande bostäder ifrån bullerstörningar.
Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55
dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA.

20 (51)

För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad
uppgå till 65 dBA.
Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Maximalt värde får överskridas med som
mest 10 dBA upp till fem gånger i timmen dagtid (kl. 06.00 - 22.00).
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.
2.7 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft. Tiden är satt utifrån en rimlighetsbedömning att kunna genomföra denna detaljplan.
Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för åtgärder som förändrar markens genomsläpplighet inom områden
som markerats som b2 och b3 på plankartan. Avsikten med denna administrativa planbestämmelse är att säkerställa en uppföljning av b2-3-bestämmelserna genom att markens genomsläpplighet för berörda områden ska redovisas i bygglovsskedet.
Villkor för startbesked

Markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked får ges för byggnation inom kvartersmarken för markanvändningsområde BSC i norr och BS1C i söder. Detta regleras på
plankartan med planbestämmelsen a1. Avsikten med bestämmelsen är att säkerställa markens lämplighet för föreslagen bebyggelse.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3 § miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Motivet till detta ställningstagande är att ett genomförande av planen bedöms ha en begränsad miljö- och omgivningspåverkan i befintlig stadsmiljö. Planförslaget bedöms heller inte
innebära negativa konsekvenser för naturvärden eller miljökvalitetsnormer.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Planförslaget kommer att bidra till en förändring av stadsbilden intill von Rosens väg och
von Lingens väg. Gatorna kommer att kantas av ny bebyggelse på idag oanvänd respektive
lågexploaterad mark. Föreslagen bebyggelse som detaljplanen möjliggör innebär en tydligare inramning av Rosengård centrum, i de östra hörnen, och att kontakten mellan gatorna
och centrumplanet på Rosengård centrum kan stärkas. Den nya bebyggelsen blir ett nytt
byggnadslager som adderas till Rosengård centrum med en högre exploateringsgrad än omkringliggande bebyggelse.
Planförslaget avses, utifrån planprogrammet för Amiralsgatan och Station Persborg (Pp
6051), vara en första etapp i en mer omfattande förändring av Rosengårds centrum och
Amiralsgatan.
Dagsljus

Dagsljusförhållanden inom området har i det tidiga planarbetet studerats med hjälp av avskärmningsvinklar. Då planområdet ligger relativt fritt från omkringliggande bebyggelse bedöms förutsättningarna för att klara dagsljuskraven inom den planerade bebyggelsen som
tillfredsställande.
En preliminär bedömning har sedan tidigare gjorts på planförslagets påverkan för en fortsatt etapputbyggnad utifrån planprogrammet för Amiralsgatan och Station Persborg (Pp
6051). Även för ett genomförande av detta planprogram bedöms planförslagets konsekvenser som tillfredsställande för ett fortsatt planarbete.
Solljus

Solstudie har tagits fram inom ramen för planarbetet (Panorama arkitekter, 2021-02-16).
Utifrån denna studie bedöms påverkan på omkringliggande bebyggelse såväl som förskolegården som acceptabel.
Avseende friytan för förskolegården inom det norra området visar solstudien att stora delar
av friytan får solljus under vår- och höstdagjämning samt sommarsolstånd mellan klockan
09.00-15.00. Däremot är hela friytan skuggad klockan 09.00 och klockan 15.00 vid vintersolstånd. Mitt på dagen nås ungefär lite mer än halva friytan av solljus. Stadsbyggnadskontoret bedömer att detta är acceptabelt i tät stadsmiljö samt då solförhållandena är goda resterande del av året.
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Figurer från solstudien (Panorama arkitekter, 2021-02-16). Vy över norra området vid von Lingens väg och planerad förskolegård/friyta. Kl. 09.00 till vänster, kl. 12. 00 i mitten och kl. 15.00 till höger. Höst-/vårdagjämning
uppe, sommarsolstånd i mitten och vintersolstånd nere.

En preliminär bedömning har sedan tidigare gjorts på planförslagets påverkan för en fortsatt etapputbyggnad utifrån planprogrammet för Amiralsgatan och Station Persborg (Pp
6051). Även för ett genomförande av planprogrammet bedöms planförslagets konsekvenser som acceptabelt. Friytans ljusförhållanden är viktiga att beakta vid framtida förtätning
ovanpå parkeringsanläggningen.
Planområdets bedöms ha goda förutsättningar för solljus och planförslaget möjliggör att
anläggningar för lokal energiproduktion får uppföras inom samtliga byggrätter utöver angivna nockhöjder. Utifrån detta bedöms planförslaget möjliggöra för en nödvändig omställningen av energisystemet med förnybar energi.
Kulturmiljö och arkeologi

Rosengårds centrum är en karaktärsskapande byggnad i Rosengård. Föreslagen utbyggnad
och senare etapper, som föreslås i planprogrammet för Amiralsgatan och Station Persborg
(Pp 6051) kommer att förändra centrumanläggningens karaktär.
Planförslaget är anpassat för att centrumplanet med tillhörande parkeringsanläggning ska
kunna bevaras men ramas in med ett nytt byggnadslager i de östra ytterkanterna på Rosengård centrum. Detta bidrar till att miljön uppdateras med befintliga strukturer som grund.
Vidare utgår planförslaget även ifrån, och möjliggör, en fortsatt trafikseparering med gångoch cykelbroar över Frölichs väg. Detta överensstämmer med intentioner som låg till grund
för centrumanläggningens ursprungliga utformning. Delar av centrumanläggningens bilinriktade utformning, med möjlighet till bensinstationer i de östra hörnen, försvinner.
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Med detaljplanen säkerställs att den planerade bebyggelsen utformas på ett sätt som förhåller sig till omgivningen och Rosengård centrums stora, låga och horisontella tegelbebyggelse. Planförslaget säkerställer att sockelvåningarna på den nya bebyggelsen ska utformas
med fasadmaterial i tegel vilket bedöms fånga upp omgivande fasadmaterial som är ett karaktärsdrag för omkringliggande bebyggelse och den tidsanda när den bebyggelsen uppkom. Bestämmelserna om fasadmaterial i tegel markerar de lägre men större och djupare
volymerna som sockelvåningarna utgör i planförslaget. På så vis bedöms även skalan och
karaktären visuellt anpassas på föreslagen bebyggelse till Rosengård centrums låga, teglade
och horisontella byggnadskroppar.
Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka den kulturhistoriska miljön negativt.
Grönstruktur och park

Ett ökat antal boende innebär att fler personer kommer använda närliggande parkmark,
främst Rosengårdsparken och Cronheimsparken. Parkerna bedöms ha en kapacitet som
klarar en ökad användning även om det innebär ett ökat slitage.
Den mycket knappa grönstruktur som finns inom planområdet på kvartersmark kan delvis
bevaras samt utvecklas. Främst bidrar planförslaget till att ny och mer grönstruktur kan anläggas, jämfört med vad som finns idag, särskilt inom det norra området.
Bostadsgårdar
Även om planområdet innehåller möjlighet till utomhusytor för bostadsgårdar bedöms
dessa i realiteten bli mycket begränsade.
För den södra delen, vid von Rosens väg, möjliggörs totalt för cirka 500 kvm gårdsyta utomhus på marken exklusive förgårdsmark i öster. Men utifrån att planförslaget möjliggör
en kombinerad användning för bostäder, gymnasium/vuxenutbildning och centrumändamål inom samma område bedöms det finnas behov att dela på denna gårdsyta. Särskilt för
planerade bostäder och gymnasium/vuxenutbildning. I det specifika förslaget från exploatören är tanken att cirka 300 kvm bostadsgård avsätts på marken. Vidare planeras i det specifika projektet en bostadsgård/terrass ovanpå plan 2 på cirka 320 kvm. Summerat är det
cirka 620 kvm bostadsgård på 34 bostäder eller cirka 18 kvm bostadsgård per bostad uppdelat på två områden/nivåer.
För den norra delen, vid von Lingens väg, möjliggörs totalt för cirka 2500 kvm gårdsyta utomhus på marken exklusive förgårdsmark i öster och norr. Men utifrån att planförslaget
möjliggör en kombinerad användning för bostäder, skola och centrumändamål inom
samma område finns det särskilt behov att säkerställa utrymme för förskole-/skolgård.
Inom skoländamålet planeras etablering av en förskola med plats för 80 barn och en friyta
på totalt 2400 kvm. Detta innebär att den tillgängliga ytan av gården i markplan för boende
endast är 100 kvm, åtminstone den tiden på dagen då verksamhet pågår. Förskole-/skolgården kan potentiellt vara tillgänglig för boende och besökare i området när verksamheten är
stängd. Detta kan dock inte säkerställas med detaljplanen. I det specifika förslaget från exploatören är tanken att anordna en bostadsgård/terrass ovanpå bottenplan på totalt cirka
610 kvm. Summerat är det cirka 610 kvm bostadsgård på 48 bostäder eller cirka 13 kvm
bostadsgård per bostad. Ifall de 100 kvm som återstår på marken utnyttjas som bostadsgård
blir det totalt cirka 15 kvm bostadsgård per bostad uppdelat på två områden/nivåer. Vid ett
eventuellt samutnyttjande av förskole-/skolgården när verksamheten är stängd är bostadsgården större.
Planförslagets begränsade möjligheter till större bostadsgårdar bedöms kunna ge en negativ
påverkan ur ett barnperspektiv, vilket beskrivs under rubrik 3.5 Samhällskonsekvenser/Barnperspektiv.
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Risker och säkerhet

Den norra delen av planområdet ligger inom medelriskområde för radon. Det innebär att
byggnader ska ha radonskyddande konstruktioner.
Kring planområdet finns en skyfallsproblematik. För mer information se rubrik Skyfall i
konsekvenskapitlet. Med anledning av skyfallsproblematiken beskrivs även utrymning vid
brand under rubrik Skyfall/Brand nedan i konsekvenskapitlet.
Inom planområdet har det påträffats mark som är förorenad. För mer information se rubrik Markföroreningar i konsekvenskapitlet.
Inom planområdet finns påverkan från trafikbuller. För mer information se rubrik Trafikbuller i konsekvenskapitlet.
I övrigt bedöms inga åtgärder vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
Luftkvalitet

Vid planering ska kommuner och myndigheter iaktta att miljökvalitetsnormerna (MKN) för
luft inte överskrids enligt Miljöbalkens 5 kap. 3 §. De ämnen som är i störst behov av bedömningar och eventuella mätningar i Malmö stad med koppling till miljökvalitetsnormerna är kväveoxid (NO2) samt partiklar (PM10).
Kvävedioxidhalten i området ligger på cirka 14-15 µgr/m3 inne i området enligt miljöförvaltningens beräkningar och miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids inte. Inte heller övriga miljökvalitetsnormer för luft bedöms överskridas inom området.
En luftkvalitetsbedömning har gjorts för förskole-/skolgården i norr med anledning av närheten till den befintliga parkeringsanläggningen (Ramboll, 2019-12-04). Beräkningar av halterna för kvävedioxid och bensen har gjorts. Bedömningen utifrån genomförda beräkningar
är att parkeringsanläggningen inte kommer att påverka luftkvaliteten på skolgården på ett
sådan sätt att miljökvalitetsnormer eller preciseringar i miljömålet frisk luft riskerar att överskridas.
Inte heller bedöms den trafikmängd som genereras av detaljplanens genomförande bidra
till att miljökvalitetsnormer för luft överskrids i anslutning till omkringliggande och berörda
gator.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för att
miljökvalitetsmålen för luft kommer att överskridas.
Vattenkvalitet

Vid planering ska kommuner och myndigheter iaktta att miljökvalitetsnormerna (MKN) för
vatten inte överskrids enligt Miljöbalkens 5 kap. 3 §.
Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till Risebergabäcken, varifrån vattnet leds till Sege å som är slutgiltig recipient. Sege å har otillfredsställande ekologisk status. Miljökvalitetsnormen är att god ekologisk status ska uppnås år 2027.
Den kemiska statusen för Sege å uppnår ej god status.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms ha potential att påverka den ekologiska eller kemiska statusen i berörda vattenförekomster positivt. Planförslaget möjliggör en förändrad
markanvändning som innebär att hårdgöringsgraden kommer att minska, att inslagen av
grönska sannolikt kommer att öka och att marken kommer att saneras.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
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Skyfall

Detaljplanens genomförande innebär ingen eller en marginell påverkan på befintlig situation vid ett skyfall. Detta gäller både inom och utanför planområdet. Genom planbestämmelse om lägsta golvhöjd säkerställs ny bebyggelse i planområdet mot översvämning. Gården i norr vid von Lingens väg, som avses användas som förskolegård, säkerställs genom
planbestämmelse om lägsta marknivå.
När den södra delen av planområdet bebyggs flyttas infarten från bottenvåningen i befintlig
parkeringsanläggning till ett annat läge vid Frölichs väg, och parkeringsanläggningens nedre
del mot von Rosens väg byggs igen. Vatten avrinner istället via den nya öppningen i fasaden på parkeringsanläggningens nedre del mot Frölichs väg och vidare genom garaget och
ner i Amiralsgatan. Hanteringen av skyfallet sker sedan på allmän platsmark inom Amiralsgatan. Vattennivån i von Rosens väg blir oförändrad och påverkan på vattennivån i Amiralsgatan är marginell (>5 cm), vilket bedöms som acceptabel.
En förutsättning för oförändrad vattennivå är att bottenvåningen på parkeringsanläggningen öppnas upp på cirka 30 meter mot Frölichs väg, i enlighet med föreslagen åtgärd i
skyfallsanalysen (Tyréns, 2020-05-20). Genomförandet av detta kommer att utföras av exploatören under planprocessen och kontrolleras av stadsbyggnadskontoret innan detaljplanen antas. Vidare behöver öppningen hålls öppen mot Frölichs väg för att avrinning av vatten ska kunna ta sig igenom parkeringsanläggningen och ut via befintlig ramp ner till Amiralsgatan.
Om den nedre delen av parkeringsanläggningen hade byggts igen mot Frölichs väg så att
vatten inte kan avrinna på ytan genom garaget kommer vattennivån vid ett skyfall vara cirka
1,4 meter i von Rosens väg (+10,4 meter i RH2000).
Skyfallsanalysen, med föreslagna åtgärder, är framtagen av exploatören och fastighetsbolaget Trianon Rosengård Centrum AB i samband med planarbetet. Trianon är tomträttsinnehavare av fastigheten Landshövdingen 1 där parkeringsanläggningen ligger och Malmö
kommun är markägare. Befintlig skyfallslösning idag bygger på samma princip där vattnet
rinner igenom parkeringsanläggningen och ner till Amiralsgatan. Trianon önskar att utföra
föreslagen skyfallslösning, med att skapa en öppning på cirka 30 meter i bottenvåningen på
befintlig parkeringsanläggningen mot Frölichs väg. Förändringen med planförslaget är att
öppningen flyttas från fasaden mot von Rosens väg till fasaden mot Frölichs väg. Vidare
önskar Trianon även i framtiden ta ansvaret som tomträttsinnehavare och exploatör för att
se till att denna lösning med avrinning genom parkeringsanläggningen kan upprätthållas.
Malmö stad har som markägare även ett ansvar att bevaka att denna lösning vidhålls vid
eventuella förändringar av tomträtten eller försäljning av marken.
När den norra delen av planområdet bebyggs trängs vatten undan och ut i gatan och vattennivån i och omkring von Lingens väg påverkas marginellt (>5 cm). Denna påverkan bedöms som acceptabel.
Brand
Föreslagen bebyggelse ska utföras med Tr2-trapphus, vilket har säkerställts med planbestämmelse på plankartan (b1). Utrymningsdimensioneringen är alltså inte tänkt att ske med
räddningstjänstens höjdfordon. Tr2-trapphusen är utformade så att de ska hålla rök och
brandgaser borta från själva trapphuset så att de, vid behov, kan användas som utrymningsväg till centrumanläggningen, angränsande planområdet. Planområdet i söder har föreskrivna entréer till centrumplanet (f5). Planområdet i norr har sin gård sammankopplad med
centrumanläggningen.
Vid skyfall är de omkringliggande gatorna närmst planområdet, von Rosens väg och von
Lingens väg, översvämmade upp till 0,8 respektive 0,7 meter som värst enligt utförd skyfallsanalys (Tyréns, 2020-05-20). I en sådan skyfallssituation har räddningstjänstens fordon
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ingen framkomlighet till planområdet från berörda gator. Tillgänglighet för räddningstjänstens fordon vid en skyfallssituation möjliggörs via parkeringsanläggningens övre plan (centrumplan). Befintlig parkeringsanläggning, som angränsar till planområdet, är enbart dimensionerat att klara räddningsväg vid befintliga in- och utfarter från Frölichs väg närmst
Amiralsgatan (se illustration nedan). Detta påverkar inte utrymning av byggnaderna inom
planområdet eftersom Tr2-trapphusen säkerställer att utrymning kan ske på egen hand.
Vid skyfall är räddningsvägarna till planområdet omkring 115 meter (se illustrationen nedan). Detta begränsar eventuellt räddningstjänsten framkomlighet och möjlighet till släckinsats genom att räddningstjänstens fordon behöver parkera längre bort och därmed dra
slang en längre sträcka. Denna konsekvens har diskuterats med Räddningstjänst Syd under
planarbetet och ska vara acceptabel då det inte har en påverkan på utrymningen utan är
mer en fråga om egendomsskydd för bebyggelsen inom planområdet.

Illustration över befintliga räddningsvägar (rödmarkerade) som är dimensionerade för räddningstjänstens fordon uppe
på den befintliga parkeringsanläggningen mellan planområdets två områden i söder och norr (Räddningsvägar uppe
på Rosengård centrum, Panorama arkitekter, 2020-07-01).

Relation till fortsatt utbyggnad av Rosengårds centrum
Det finns önskemål om en fortsatt utbyggnad av Rosengårds centrum på platsen för befintlig parkeringsanläggning. Omfattningen och utformningen av den bebyggelsen kommer i
ett sådant fall behöva anpassas för att inte förvärra skyfallssituationen för området utmed
von Rosens väg och den i detaljplanen föreslagna bebyggelsen. Om Frölichs väg byggs om
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så att den sluttar ner och möter Amiralsgatan i en plankorsning, i enlighet med planprogrammets intentioner (Pp 6051), kommer denna anpassning inte behövas. Om Frölichs väg
inte sänks kommer anpassningen av den tillkommande bebyggelsestrukturen att behöva
vara större för att vatten fortsatt ska kunna rinna genom parkeringsanläggningen vid skyfall.
Relation till pågående planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg (Pp 6051)
Om Frölichs och Adlerfelts väg byggs om, i enlighet med planprogrammet (Pp 6051), så att
de sluttar ned mot, och möter, Amiralsgatan i en plankorsning kommer vatten inte längre
att ansamlas i von Rosens väg och von Lingens väg vid skyfall. Istället kommer avrinning
ske utmed de nedsänkta gatorna ner till Amiralsgatan. För att förhindra att mängden vatten
i Amiralsgatan ökar föreslås i planprogrammet uppströms åtgärder, däribland åtgärder i von
Rosens och von Lingens väg, vilka då skulle innebära att upp till 20 cm vatten kvarhålls i
gatan. Om föreslagen sänkning av von Lingens väg och Adlerfelts väg genomförs, i enlighet med planprogrammet, skulle situationen förbättras avsevärt i och omkring aktuellt planområde.
Markföroreningar

Inom planområdet har det påträffats mark som är förorenad. Ett flertal utredning har genomförts (PEAB, 2018-10-09, 2018-12-04, 2019-06-12, 2020-03-11, 2020-09-16 samt 202012-21) med syfte att kontrollera föroreningsnivån inför detaljplaneområdet. Slutsatserna
från utredningarna redovisas i stycket nedanför uppdelat på området i söder och norr tillsammans med stadsbyggnadskontorets bedömning.
Södra området vid von Rosens väg
En markmiljö- och grundvattenundersökning har genomförts för södra området (PEAB,
2018-12-04 samt 2019-06-12). Den visar på en låg föroreningsnivå inom området. Den
samlade bedömningen är att den sanering som utfördes 2003 har fått med sig merparten av
de drivmedelsföroreningar som förekommit på platsen.
I en av åtta provtagningspunkter (PEAB, 2018-12-04) överskrids Naturvårdsverkets riktlinjer för halter av medeltunga aromater. Då punkten i planförslaget ligger inom markanvändningsområde centrum (C) utan byggrätt, vilket innebär mindre känslig markanvändning, bedöms föroreningsnivån vara acceptabel utan krav på ytterligare sanering.
Dock har det inte varit möjligt att genomföra provtagning i hela området p.g.a. okänt föremål under mark (under den nuvarande vägen in till parkeringsgaraget) samt under befintlig
betongplatta i öster. I samband med exploatering och påbörjan av grävarbeten föreslås
kompletterande provtagning utföras. De prover som tagits i närheten av dessa platser indikerar inte att det skulle förekomma höga föroreningshalter under de hårdgjorda ytorna. De
täckta ytorna är förhållandevis små så några större mängder föroreningar under dem kan
inte förväntas.
Fläckvisa föroreningar av petroleum har hittats på några punkter inom planområdet. Uppmätta halter i dessa punkter ligger under eller i närheten av riktvärdena för känslig markanvändning och bedöms kunna hanteras i samband med schaktning av överskottsmassor i
samband med byggnationen på fastigheten.
Provresultat i grundvatten visar höga halter av koppar och zink, men föroreningsproblematiken ligger inte nödvändigtvis på den aktuella fastigheten utan kan vara generell inom ett
större område. Uppmätta halter av metaller och organiska föreningar i grundvattnet bedöms inte utgöra problem för markmiljön eller för människors hälsa vid kommande bostäder.
Provtagning på grundvatten visar i en provpunkt på att metallhalterna i ofiltrerat grundvatten överskrider Malmö stads riktvärden för utsläpp till dagvatten. Det kan därför komma
att krävas åtgärder för att få ner metallhalterna och även mängden suspenderade ämnen i
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eventuellt länshållningsvatten. I genomförandeskedet ska kontakt tas med Malmö stads miljöförvaltning och VA Syd för anmälan om hantering av länshållningsvatten och dialog
kring behov av slamavskiljning eller annan rening innan schaktvatten leds ut till dagvattennätet.
Sammanfattningsvis gör stadsbyggnadskontoret bedömningen, utifrån utredningarnas resultat samt kommunikation med miljöförvaltningen, att området inte är omfattande förorenat och att föroreningssituationen är begränsad. De förorenade områdena är tillräckligt avgränsade i detaljplanearbetet och kan avhjälpas i samband med förberedande exploatering.
Vid påbörjan av grävarbeten föreslås kompletterande provtagning utföras inom berörda
områden där provtagning inte har kunnat ske p.g.a. okänt föremål under mark (under den
nuvarande vägen in till parkeringsgaraget) samt under befintlig betongplatta i öster. Planbestämmelse med villkor kring startbesked finns på plankartan (a1). Planbestämmelsen lyder
att startbesked får inte ges för byggnation förrän markföroreningar har avhjälpts. Denna
administrativa bestämmelse berör hela kvartersmarken för bostäder, gymnasium/vuxenutbildning och centrumändamål (BS1C).
Norra området vid von Lingens väg
Undersökningarna visar inga omfattande föroreningar i området i norr (PEAB, 2020-03-11,
2020-09-16 samt 2020-12-21). I samband med att Preem avvecklade sin verksamhet på
platsen 2004 togs samtliga drivmedelsinstallationer upp och en markmiljöundersökning
gjordes som inte visade på några markföroreningar. Den nuvarande automatstationen
byggdes därefter. Byggnaden för drivmedelsstationen övertogs i samband med Preems
avetablering av samma ägare som i dag driver bilverkstaden på platsen.
Det har varit flera ärenden hos tillsynsmyndigheten angående miljöfarlig verksamhet inom
området bestående av uppställning av skrotbilar och hantering av spillolja och allmän skräpighet. Genomförda undersökningar visade inte några omfattande föroreningshalter över
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Det har konstaterats att asfalten bakom byggnaden är gammal tjärasfalt och behöver hanteras som farligt
avfall vid rivning. Provet uttaget i det översta fyllnadsmaterialet under asfalten visar halter
av tunga PAHer över KM. Det finns bariumhalter över KM i en undersökningspunkt som
troligen härrör från förorenade fyllnadsmassor och arsenikhalter över KM i ett prov på 11,5 m djup intill Von Lingens väg.
De massor som är förorenade bör avgränsas före mer omfattande schaktning för att minimera mängden massor som behöver köras till deponi. Icke förorenade massor kan återanvändas på platsen. Vidtas erforderliga försiktighetsmått vid schaktning och hantering av
massor bedöms området utifrån ett föroreningsperspektiv vara lämpliga för den planerade
markanvändningen och utgör ingen risk för människors hälsa.
Miljöförvaltningen framförde i sitt bemötande (MN-2018-8970) till den sista kompletterande marktekniska miljöundersökningen (PEAB, 2020-12-21) att de anser att syftet med
undersökningen har uppfyllts och att undersökningen har tillfört information om föroreningssituationen inom detaljplaneområdet. Vidare delar de utredningens bedömning att avhjälpande åtgärder kommer att krävas och att det inför det kommer behöva utföras kompletterande undersökningar.
Sammanfattningsvis gör stadsbyggnadskontoret bedömningen, utifrån utredningarnas resultat samt miljöförvaltningen bemötanden på utredningarna, att området inte är omfattat
förorenat och att föroreningssituationen är begränsad. De förorenade områdena är avgränsade och kan avhjälpas i samband med förberedande exploatering. Planbestämmelse med
villkor kring startbesked finns på plankartan (a1). Planbestämmelsen lyder att startbesked
får inte ges för byggnation förrän markföroreningar har avhjälpts. Denna administrativa bestämmelse berör hela kvartersmarken för bostäder, skola och centrumändamål (BSC).
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Trafikbuller

Riktvärden för trafikbuller från spårtrafik och vägar anges i förordningen om trafikbuller
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Av dessa framgår att trafikbullernivån vid en bostads
fasad inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om bostaden inte är större än 35
kvm är motsvarande nivå 65 dBA. Vid en uteplats bör bullernivån inte överskrida 50 dBA
ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. Vid uteplatsen bör den maximala ljudnivån inte
överskridas med mer än 10 dBA fem gånger i timmen mellan 06.00 och 22.00.
Om det inte går att uppnå värdet vid fasad (undantaget den högre ljudnivån vid smålägenheter) så bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan klockan 22.00 och 06.00.
Detaljplanen innehåller en bestämmelse som gör ovanstående riktvärden bindande.
Vad gäller uteplatser så är det tillräckligt att en uteplats, om det finns flera, uppfyller riktvärdet.
Planområdet är utsatt för trafikbuller från omgivande gator och parkeringsanläggning. En
bullerutredning har genomförts (WSP, 2020-03-09).
Södra området vid von Rosens väg
Samtliga fasader tillhörande planerade byggnader vid von Rosens väg och Frölichs väg uppfyller trafikbullerförordningens riktvärde 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Se figurer
från bullerutredningen nedan.
Vid nästan alla fasadpunkter överskrids riktvärde för uteplats (50 dBA ekvivalent ljudnivå
samt 70 dBA maximal ljudnivå) vid eventuella balkonger. Om uteplats ska anläggas krävs
därför åtgärder vid balkong eller att en gemensam uteplats anläggs där riktvärde på trafikbuller innehålls. En gemensam takterrass planeras, i det specifika projektet, ovanpå plan 2,
och där beräknas att riktvärde för ekvivalent ljudnivå från trafik vid uteplats överskrids med
upp till 2 dB. Åtgärder bör vidtas för att klara trafikbullerförordningens riktvärden för uteplats (50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå) vid byggnaden. Åtgärder
kan vidtas för att klara riktvärdena vid den gemensamma takterrassen som planeras ovanpå
plan 2. En minst 1,5 meter hög och 29,5 meter lång tät bullerskärm föreslås med vilken
man beräknas uppnå dessa riktvärden vid den största delen av takterrassen. Se föreslagen
utformning i figurerna tillhörande bullerutredningen nedan.
Ett gymnasium planeras i bottenplan på byggnaden inom markanvändningen gymnasium/vuxenutbildning (S1). Bullerriktvärdena som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för
buller på skolgård från väg- och spårtrafik (2017), kan inte, utan bulleråtgärder, uppnås för
en friyta mot von Rosens väg. Riktlinjen från Naturvårdsverket berör friytan till ett gymnasium men inte till vuxenutbildning. Samtidigt ställs i Riktlinjer för friytor vid förskolor och
skolor (godkänd av stadsbyggnadsnämnden 2016) inget krav på särskild friyta för gymnasium. Istället anges att ”Gymnasieelever är äldre och kan därför röra sig i det offentliga
rummet och utnyttja parker, torg mm som friytor. Behovet av friytor till gymnasieskolor
prövas från fall till fall.”. Vid ett frivilligt anläggande av friyta till gymnasium i söder kan
bulleråtgärder krävas. Sådana åtgärder behöver i så fall utformas med hänsyn till en god gatumiljö vid von Rosens väg.
För planerade lokaler finns inga riktvärden på trafikbuller vid fasad.
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Figurer från bullerutredning (WSP, 2020-03-09) illustrerar föreslagen bullerskärm vid den gemensamma takterrassen för bostäderna uppe på plan 2 på byggnaden vid von Rosens väg.

Figur från bullerutredning (WSP, 2020-03-09) avseende ekvivalent ljudnivå för området vid von Rosens väg. Prognosår 2040. Avläsning av bullervärden ska göras i de redovisade ljudnivåtabellerna. Kolumn 1: våningsplan. Kolumn 2: ekvivalent ljudnivå. Kolumn 3: maximal ljudnivå från vägtrafik
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Figur från bullerutredning (WSP, 2020-03-09) avseende maximal ljudnivå för området vid von Rosens väg. Prognosår 2040. Avläsning av bullervärden ska göras i de redovisade ljudnivåtabellerna. Kolumn 1: våningsplan. Kolumn 2: ekvivalent ljudnivå. Kolumn 3: maximal ljudnivå från vägtrafik

Figur från bullerutredning (WSP, 2020-03-09) avseende ekvivalent ljudnivå för området vid von Rosens väg. Prognosår 2040 och med bullerskydd för gemensam uteplats till bostäderna i nordväst. Avläsning av bullervärden ska
göras i redovisade ljudnivåtabellerna. Kolumn 1: våningsplan. Kolumn 2: ekvivalent ljudnivå. Kolumn 3: maximal
ljudnivå från vägtrafik
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Figur från bullerutredning (WSP, 2020-03-09) avseende maximal ljudnivå för området vid von Rosens väg. Prognosår 2040 och med bullerskydd för gemensam uteplats till bostäderna i nordväst. Avläsning av bullervärden ska
göras i redovisade ljudnivåtabellerna. Kolumn 1: våningsplan. Kolumn 2: ekvivalent ljudnivå. Kolumn 3: maximal
ljudnivå från vägtrafik

Norra området vid von Lingens väg
Alla beräkningspunkter vid planerade bostäder vid von Lingens väg uppfyller trafikbullerförordningens riktvärde 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Se figurer nedan.
Samtliga fasadpunkter på exponerad sida överskrider riktvärdet för uteplats enligt trafikbullerförordningen (50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå) vid eventuella
balkonger. Samtliga fasadpunkter på skyddad sida uppfyller riktvärdet på 50 dBA ekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid eventuella balkonger.
En gemensam bostadsgård planeras ovanpå bottenplan och det beräknas att riktvärde för
trafikbuller vid uteplats innehålls vid en stor del av denna, förutom närmast Frölichs väg.
En stor del av den planerade skolgården/förskolegården beräknas uppfylla riktvärdet (Naturvårdsverkets vägledning Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, 2017)
för uteplats avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet (50 dBA ekvivalent ljudnivå
samt 70 dBA maximal ljudnivå).
I samband med bygglov görs den slutgiltiga prövningen kring hanteringen av buller inom
planområdet. Vid bygglov redovisas eventuella åtgärder och avsteg.
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Figur från bullerutredning (WSP, 2020-03-09) avseende ekvivalent ljudnivå för området vid von Lingens väg. Prognosår 2040. Avläsning av bullervärden ska göras i de redovisade ljudnivåtabellerna. Kolumn 1: våningsplan. Kolumn 2: ekvivalent ljudnivå. Kolumn 3: maximal ljudnivå från vägtrafik

Figur från bullerutredning (WSP, 2020-03-09) avseende maximal ljudnivå för området vid von Lingens väg. Prognosår 2040. Avläsning av bullervärden ska göras i de redovisade ljudnivåtabellerna. Kolumn 1: våningsplan. Kolumn 2: ekvivalent ljudnivå. Kolumn 3: maximal ljudnivå från vägtrafik
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Övrig omgivningsbuller

Planområdet ligger i anslutning till verksamheter i form av sporthall, fritidsgård och utomhus- och inomhusbad. Eventuell bullerstörning från befintliga verksamheter för de planerade bostäderna faller inte in under någon specifik lagstiftning. Eventuella störningar får avhandlas genom miljöförvaltningens bostadstillsyn. De brukar utgå från Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) som bland annat anger att ekvivalent bullernivå inomhus med stängda fönster och dörrar inte bör överstiga 30 dBA.
Kan man exempelvis konstatera att påtalade verksamheter bidrar till ekvivalenta ljudnivåer
inomhus över 30 dBA kan det bli tillsynskonsekvenser mot verksamhetsutövaren. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det är fullt möjligt att skapa bostäder inom planområdet
med goda inomhusförhållanden avseende buller. I samband med bygglovsprövningen ställs
samma krav på inomhusbuller genom BBR.
Trafikkonsekvenser

Planförslaget innebär att nya in- och utfarter krävs utanför planområdet för att nå den befintliga parkeringsanläggnings nedre nivå. De kommer att användas både av boende och
besökare till den nya bebyggelsen inom planområdet samt av besökare till Rosengård centrum. Eftersom in- och utfarten vid von Rosens väg idag är stängd kommer von Rosens väg
enbart att påverkas marginellt av biltrafiken. Anslutningen till Frölichs väg kommer däremot att få en ökad biltrafik på båda sidorna av Amiralsgatan.
För von Rosens väg och von Lingens väg innebär ett genomförande av planförslaget ökad
trafik till följd av främst angöring. Konsekvenserna bedöms bli störst för von Lingens väg
vid den föreslagna förskolan/skolan, även om personal och föräldrar hänvisas till den befintliga parkeringsanläggning genom den nya infarten från Frölichs väg.
För fotgängare och cyklister innebär planförslaget ingen påverkan på befintliga gång- och
cykelbroar intill planområdet.
Planbestämmelsen (n1) på gårdarna som reglerar att parkering för bil inte får anordnas, undantaget parkering för rörelsehindrade, medför som konsekvens att övrig parkering samt
angöring behöver ske på annat vis. I det specifika projektet avses behovet lösas med hjälp
av befintlig parkeringsanläggning som angränsar till planområdet. Samma planbestämmelse
(n1) begränsar att cykelparkering maximalt får anordnas på 15 procent av egenskapsområdet (på gårdarna). Detta innebär att majoriteten av cykelparkeringen behöver anordnas på
annat vis. I det specifika projektet avses behovet lösas med hjälp av den befintliga parkeringsanläggning som angränsar till planområdet. Planbestämmelsen bedöms därmed inte
påverka möjligheterna att tillgodose behovet av parkeringsplatser för bilar och cyklar som
planförslaget tillskapar enligt Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer inte att ske med stöd av exploateringsavtal då
marken ägs av kommunen och är upplåten med tomträtt till exploatören. Förändras markägoförhållandena innan detaljplanen antas kan ett exploateringsavtal behövas.
Övriga ekonomiska konsekvenser

Det pågår diskussioner kring markfrågor/markägande mellan Malmö stad och exploatören.
Detaljplanens antagande är beroende av att dessa diskussioner leder till en lösning och detaljplanen kan inte antas förrän nytt tomträttsavtal alternativt friköp, av hela eller delar av
fastigheten, är klart och har beslutats i tekniska nämnden.
Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
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Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning vilket ska bekostas av exploatören
om inget annat avtalas.
Planens genomförande, med anläggandet av en trappa/ramp mot von Rosens väg, innebär
en möjlig påverkan på två befintliga in- och utgångar till sporthallen, i anslutning till planområdet. Dörrarna är placerade på den östra sidan av sporthallen och den övre dörren ansluter till centrumplanet via en brygga medan den undre dörren leder upp till kvartersmarken inom planområdet, via en trappa. Den övre dörren kan anslutas till den nya trappan/rampen. Sporthallen ägs idag av exploatören. Eventuella nödvändiga åtgärder för att
ersätta funktionerna för dessa två in- och utgångar ska bekostas av exploatören om inget
annat avtalas.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastighet Landshövdingen 1 (kommunal fastighet med tomträtt)
Byggrätter utökas och användningen förändras för delar av fastigheten.
Inom planområdet kan fastigheten komma att delas upp i flera fastigheter genom fastighetsreglering.
Fastighet Rosengård 131:25 (kommunal fastighet)
Användningen förändras för del av fastigheten från allmän platsmark till kvartersmark.
Fastigheten avstår mark (cirka 300 kvm) för kommande fastighetsreglering i den nordvästra
delen av planområdet. Området som planläggs som kvartersmark för centrumändamål (C)
utan byggrätt (cirka 45 kvm) inkluderas förslagsvis i fastigheten Landshövdingen 1. Området som planläggs som kvartersmark för bostäder, skola och centrumändamål (BSC) utan
byggrätter (cirka 260 kvm) inkluderas förslagsvis i fastighetsregleringen för berörd kvartersmark med byggrätterna.
Området är sedan tidigare planlagt som allmän plats (Gata, Park eller Plantering), Pl 882.
3.5 Samhällskonsekvenser
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom att vara centralt beläget
i Rosengård, med närhet till all typ av service. Området omges av ett säkert och utvecklat
gång- och cykelvägnät som även fortsättningsvis kommer vara delvis separerat från biltrafik. Rosengård i helhet erbjuder flera utrymmen för lek och rekreation.
Planförslagets karaktär av förtätning i befintlig miljö innebär begränsade förutsättningar där
tomterna som avses utgöra bostadskvarteren är små. Detta avspeglar sig i möjligheterna till
större gemensamma bostadsgårdar. Planförslaget möjliggör vidare en hög exploateringsgrad
samtidigt som markanvändning för både bostäder och förskole-/skoländamål kombineras
inom samma område. Med en förskola inom det norra området kommer tillhörande gård
behövas för förskolegård, vilket bedöms innebära en större begränsning för barn boende
inom planområdet. Detta innebär särskilt att barn bedöms kunna få begränsade lekmöjligheter och rörelsefrihet i sin närmsta boendemiljö. Planförslagets begränsade ytor utomhus
vigda enbart för boende, i relation till antalet bostäder som planeras, bedöms kunna ge en
negativ påverkan ur ett barnperspektiv. Bostadsgården är viktig för barns möjlighet till lek
och vistelse utomhus. Samtidigt är det positivt för barn att det skapas förutsättningar för
förskola av god kvalitet och i närheten av bostäder. Skolans gård kan potentiellt vara tillgänglig för boende och besökare i området när verksamheten är stängd. Detta kan dock
inte säkerställas genom detaljplanen. I det specifika projektet framtaget av exploatören planeras gemensamma takterrasser till de boende vilket till viss del kan kompensera de begränsade möjligheterna till bostadsgård på marken
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Tillgänglighet

Det finns förutsättningar att göra området tillgängligt för personer med olika fysiska förutsättningar och behov. Området innehåller dock stora nivåskillnader, bland annat för den
planerade förskolegården i norr vid von Lingens väg. Särskild omsorg behöver vidtas i projektering för att uppnå de krav som ställs i BBR.
Entréer till byggnaden mot von Lingens väg i norr kan lösas med längsgående ramper inom
förgårdsmarken på kvartersmark för att säkra tillgängligheten till bottenplan från allmän
platsmark.
Jämställdhet

De nya bostäderna och verksamheterna är planerade i ett kollektivtrafiknära läge, och möjligheterna för både män och kvinnor att röra sig till och från området och till närliggande
service uppfattas som tillfredställande. Den ökade närvaron längs med von Rosens väg och
von Lingens väg som fler boende och verksamheter innebär, bedöms kunna bidra till att
gaturummen och centrumplanet vid Rosengård centrum kan upplevs som tryggare och därmed ge förutsättningar för att både kvinnor och män väljer att röra sig i området.
Kommunal service

Detaljplanens genomförande bedöms generera cirka 82 nya bostäder inom området (á 100
kvm BTA/bostad). Med utgångspunkt i att området klassificeras som ytterstad bedöms bostäderna generera ett behov av cirka 10-15 förskoleplatser och 10-15 grundskoleplatser på
lång sikt. På kort sikt kan behovet bli högre, beroende av inflyttningstakten i området. Beräkningen är genomförd i en modell för beräkning av behov av för- och grundskoleplatser
som alstras genom ny bebyggelse, framtagen av stadsbyggnadskontoret 2017.
Behovet av förskola kan lösas i detaljplanen genom att en förskola för cirka 80 barn planeras inom planområdet i norr.
Behovet av grundskola löses genom att det i angränsande område finns befintliga grundskolor som bedöms ha kapacitet att på sikt ta emot dessa barn.
Kommersiell service

En utbyggnad enligt planförslaget bedöms generera ett visst ökat underlag för befintlig
kommersiell service. Eventuella tillkommande centrumfunktioner bedöms kunna komplettera befintlig service.
Relevanta övriga projekt

Detaljplanens genomförande avseende skyfallshanteringen kan påverkas positivt utifrån att
Frölichs väg och Adlerfelts väg byggs om i enlighet med planprogrammet för Amiralsgatan
och Station Persborg (Pp 6051). Se under rubrik 3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa/
Skyfall/Relation till pågående planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg (Pp
6051).
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Exploatören ansvarar för utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark. Detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom planområdet.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Tidplan

Fastighetsägaren beräknar byggstart till första halvåret av 2022.
4.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark

En arkeologisk undersökning av området ska vid behov beställas och bekostas av exploatör. Ingrepp i fornlämning regleras i Kulturmiljölagen (1988:950) och beslut gällande detta
fattas av länsstyrelsen.
Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av
området.
Teknisk försörjning

I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Ett genomförande av planförslaget kräver flytt av teleledning vid cirkulationsplatsen vid
von Rosens väg.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och placering av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen för strålning och
brandrisk.
För placering av nätstation på allmän platsmark måste avtal tecknas med fastighets- och gatukontoret avseende upplåtelse av marken. I avtalet ska bland annat överenskommelse om
utformningen träffas.
Brand

Planområdet är beläget inom normal insatstid, under 10 minuter, för räddningstjänsten.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Trapphus ska utföras som Tr2-trapphus i enlighet med BBR (Boverkets byggregler 2011:6)
för att säkra utrymningen till centrumplanet på Rosengård centrum vid skyfall och brand.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter, undantaget vid skyfall. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
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Buller

Mer detaljerade underlag kan behöva redovisas av exploatören i samband med bygglovsansökan, för att säkerställa att planbestämmelser om trafikbuller är uppfyllda.
Dagsljus

Mer detaljerade utredningar gällande dagsljustillgång i byggnader kan behöva redovisas av
exploatören i samband med bygglovsansökan.
Markföroreningar

Vid påbörjan av grävarbeten krävs kompletterande provtagning utföras inom berörda områden där provtagning inte har kunnat ske p.g.a. okänt föremål under mark (under den nuvarande vägen in till parkeringsanläggningen) samt under befintlig betongplatta i öster.
Med anledning av resultatet vid provtagning på grundvatten inom södra området ska kontakt tas med Malmö stads miljöförvaltning och VA Syd för anmälan om hantering av länshållningsvatten och dialog kring behov av slamavskiljning eller annan rening innan schaktvatten leds ut till dagvattennätet.
Skyfallshantering

Vid genomförandet av detaljplanen och byggnation av planområdet behöver skyfallshantering ske i enlighet med planbeskrivningen. Det vill säga att vattnet även i fortsättningen ska
ha en avrinning igenom den befintliga parkeringsanläggningen ner mot Amiralsgatan. Föreslagna åtgärder är framtagna av exploatören och fastighetsbolaget Trianon Rosengård Centrum AB i samband med planarbetet. Trianon är tomträttsinnehavare av fastigheten Landshövdingen 1 där parkeringsanläggningen ligger och Malmö kommun är markägare. Malmö
stad har som markägare även ett ansvar att bevaka att denna lösning vidhålls vid eventuella
förändringar av tomträtten eller försäljning av marken.
Byggtrafik vid byggnation

Vid genomförandet av detaljplanen och byggnation av planområdet behöver byggtrafiken
ta hänsyn till de låga gång- och cykelbroarna som ansluter till Rosengård centrum, bland annat över Frölichs väg. Byggtrafik är i det specifika projektet tänkt att lösas genom omlastning och uppställning av kran utanför broarna. Inför planering av sådan åtgärder behöver
exploatören ta kontakt med fastighets- och gatukontoret för godkännande att stänga av bro
under tiden.
Vid tidigare bygge i närområdet har gatan tillfälligt sänkts under en av broarna för att möjliggöra byggtrafik. Vid en sådan lösning behöver godkännande ske av fastighets- och gatukontoret och åtgärderna bekostas av exploatören om inget annat avtalas.
Solljus och lokal energiproduktion

Vid ett genomförande av detaljplanen bör byggnadernas orientering, taklutning, bygghöjd
och eventuella skuggning beaktas eftersom detta i stor utsträckning påverkar förutsättningarna för en effektiv lokal energiproduktion. Byggnader bör även utformas så att solinstrålningen kan tas tillvara genom välplanerad fönstersättning och solavskärmning. Solenergiproduktion kan i många fall kombineras med gröna tak för bättre effekt.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Avtal

Avtal kommer att upprättas mellan Malmö stad och exploatören, antingen i form av tomträttsavtal eller i form av markanvisningsavtal. Detta beror på ifall exploatören vill förvärva
byggrätterna i denna detaljplan som tomträtter eller själva fastigheterna. Avtalet eller avtalen måste godkännas i tekniska nämnden innan detaljplanen antas.
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Övriga ekonomiska genomförandefrågor

För att genomföra detaljplanen behöver några in- och utfarter byggas om. Ombyggnad av
allmän platsmark, gångbana och eventuell trädplantering, behövs längs von Lingens väg i
anslutning till planområdet. Alla dessa åtgärder på allmän platsmark som nämnts här anordnas och bekostas av kommunen.
Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
Detaljplanens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning, vilket ska bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Nya fastigheter inom planområdet kommer att bildas. Övriga förändringar av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder, centrum, skola och gymnasium/vuxenutbildning. Kvartersmarken förmodas vara en fastighet i norr och en fastighet i
söder. Kvartersmarken kan komma att delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan
måste ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och
grönytor, bildas gemensamhetsanläggningar. Exploatören ansöker om fastighetsbildning
och anläggningsförrättning.
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planområdet ingår i utvecklingen av Amiralsstaden där Rosengårds centrum utgör en central och betydelsefull plats. Planläggningen ska bidra till att komplettera centrumanläggningen med fler funktioner samt till att uppnå en mer effektiv markanvändning.
Planförfarande

Detaljplanens handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7 § plan- och bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och
bedöms inte ha ett betydande intresse för allmänheten.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges
ställe i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen.
Historik i processen

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2018-11-29 för att utöka planområdet för att bland annat
även omfatta den norra delen av Rosengård centrum intill von Lingens väg.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret samt miljöförvaltningen deltagit.

Ortofoto 2020, med planområdet markerat i rött.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet är uppdelat i två delar och ligger i anslutning till Rosengårds centrum östra
sida. Planområdet angränsar i den södra delen till von Rosens väg och Frölichs väg, och i
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den norra delen till von Lingens väg och Frölichs väg. Planområdet omfattar delar av fastigheten Landshövdingen 1 samt del av fastigheten Rosengård 131:25 och har en yta på
cirka 6 500 kvm. Landshövdingen 1 är i kommunal ägo men Trianon Rosengård Centrum
AB har tomträttsavtal. Rosengård 131:25 är i kommunal ägo.
Platsens historik

Rosengård Centrum, RoCent, uppfördes mellan åren 1968-71 och var då Malmös första
stora centrumanläggning. Centrumet skulle samlat erbjuda all typ av service och var främst
anpassat för att nås med bil, placerat över infartsleden Amiralsgatan. Centrumanläggningen
hade generösa parkeringsytor och två bensinstationer, placerade på var sida om anläggningen i öster. Det nu aktuella planområdet omfattar tomterna för dessa två tidigare bensinstationer.

Nutida flygfoto över Rosengårds centrum från nordöst. Södra området vid von Rosens väg till vänster i bild och norra
området vid von Lingens väg till höger i bild. Miljön omkring planområdet är i princip oförändrad sedan den uppfördes.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Planområdet ligger i Rosengård som uppfördes i etapper mellan åren 1962 och början av
1970-talet. Stadsdelen är ett exempel på miljonprogrammets stadsbyggande.
Rosengårds centrum är centralt placerat i Rosengård i syfte att koncentrerat tillgodose hela
områdets servicebehov. Centrumanläggningen omges av flerbostadshusbebyggelse och möter i söder Rosengårdsfältet som innehåller flera allmänna funktioner som utomhusbad,
ishall, sporthall, grundskolor och förskolor.
Mellan de två parkeringsanläggningarna på Rosengård centrum, under centrumanläggningen, löper Amiralsgatan som är en av Malmös infartsleder som förbinder innerstaden
med Inre Ringvägen.
Bebyggelse

Den norra delen av planområdet rymmer idag en drivmedelsstation och en bilverkstad, medan den södra delen är obebyggd.
Mellan planområdets två delar finns centrumanläggningens parkering som består av ett
övre öppet plan i nivå med huvudentré på Rosengård centrum (centrumplanet) samt ett
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nedre plan. I söder, i anslutning till planområdet mot von Rosens väg, ligger Rosengårds
sporthall.
Planområdet ingår i karaktären ”storskaliga bostadsområden” enligt Handlingsprogram för ar-

kitektur och stadsbyggande. Enligt programmets rekommendationer ska denna typ av bostadsområden förädlas genom ekologisk upprustning och strukturella förändringar. En strategisk
komplettering med bebyggelse kan i kombination med uppgradering av utemiljöer bidra till
en mer attraktiv och trivsam boendemiljö, som i sin tur kan bidra till ett socialt och ekonomiskt lyft. Kompletterande bebyggelse ska bidra till större funktionsblandning och ett bredare utbud av olika bostadstyper. Nybyggnation ska i första hand ske i kantzoner, längs
breda gaturum och i anslutning till centrumfunktioner. Komplettering i anslutning till centrumfunktioner ska stödja underlag för service.

Illustration som visar befintlig miljö omkring Rosengård centrum och planområdets två delar.
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Foto 20-11-26, norra planområdet från Posses väg mot sydöst. Gatan där bussen kör är von Lingens väg.

Foto 20-11-26, södra planområdet från Dicksons väg uppe på centrumplanet mot sporthallen i sydväst.
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Foto 20-11-26, norra planområdet från von Lingens väg mot söder.
Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer
Planområdet omfattar eller berör inte någon utpekad kulturhistoriskt särskilt värdefull
miljö.
Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga fornlämningar inom planområdet.
Naturmiljö

Planområdet omfattar eller berör inte någon utpekad eller värdefull naturmiljö.
Topografi

Gatorna von Rosens väg, von Lingens väg samt de aktuella delarna av planområdet ligger
nedsänkta i förhållande till omgivningarna. Markens höjd vid von Rosens väg och von
Lingens väg är på drygt +9,3 meter (RH2000) i anslutning till planområdet. Golvet i den
nedre delen av parkeringsanläggningen ligger på +9,85 meter (RH2000) och den övre delen
av parkeringsanläggningen (centrumplanet) ligger på +13 meter (RH2000). Rosengårdsvägen/Rosengårdsparken ligger på cirka +12 meter (RH2000), Amiralsgatan ligger på cirka
+7 meter (RH2000) och bostadsbebyggelsen norr om von Lingens väg på cirka +10 meter
(RH2000).
Landskap, grönstruktur

Den grönstruktur som finns inom planområdet utgörs främst av den busk- och trädbeväxta
slänten i anslutning till von Lingens väg. I anslutning till slänten, ovanpå centrumplanet
finns en iordningställd platsbildning med planterade träd på kvartersmark.
Grönplan
I kommunens grönplan anges att planområdet har tillgång till alla kategorier av parkstorlekar inom rimligt avstånd.
Kollektivtrafik

Planområdet ligger i ett kollaktivtrafiknära läge. Planområdet nås med tät busstrafik via
Malmöexpressen stadsbuss 5 som stannar vid hållplats Rosengårds centrum längs Amiralsgatan. Busslinje 35 trafikerar von Lingens väg.
Planområdet ligger cirka en kilometer från Rosengårds station som trafikeras med persontågtrafik.
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Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet angränsar till von Rosens väg, von Lingens väg och Frölichs väg. Längs med
von Lingens väg finns en separerad gång- och cykelväg, och längs med von Rosens väg
finns trottoar respektive cykelbana avgränsad med gcm-stöd (kantstöd) i gatan, och utmed
Frölichs väg finns cykelbana avgränsad med gcm-stöd i gatan. Cykelstråket längs med von
Rosens väg är en del av Rosengårdstråket som förbinder Rosengård med centralare delar av
staden mot Triangeln i väster.
Uppe på centrumplanet, strax norr respektive söder om de två delarna av planområdet, löper Dicksons väg respektive Wachtmeisters väg, som är reglerade som allmänt tillgängliga
gång- och cykelstråk på kvartersmark. Dessa stråk förbinds av broar över von Rosens väg,
von Lingens väg och Frölichs väg och sammankopplar centrumplanet med de omkringliggande bostadsområdena och övrigt gång- och cykelnät. Gång- och cykelbroarna har en fri
höjd till gatan under på 3,4 meter. Allmänt tillgängliga gång- och cykelförbindelser finns
även i form av ramper mellan von Lingens väg respektive von Rosens väg och centrumanläggningens övre plan (centrumplanet).
Personbilstrafik med centrumanläggningen som mål angör via Frölichs väg i öster. Leveranser till centrumanläggningen angör via Adlerfelts väg i väster. Både Frölichs väg och Adlerfelts väg är konstruerade likt broar över Amiralsgatan. Gatorna nås ifrån Amiralsgatan
via av- och tillfartsramper samt via von Rosens väg och von Lingens väg. Amiralsgatan är
utformad som en motortrafikled utan gång- och cykelförbindelser.
Parkering
Hela fastigheten Landshövdingen 1 har idag cirka 1095 bilparkeringsplatser fördelade på
utvändiga platser på parkeringsanläggningens övre nivå (centrumplanet) samt invändiga
platser i parkeringsanläggningens nedre nivå.
In- och utfarter till parkeringsanläggningens nedre nivå finns idag mot von Rosens- och
von Lingens väg. Infarten från von Rosens väg är numera avstängd. Parkeringsanläggningens övre nivå nås via Frölichs väg.
Teknisk försörjning

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten och möjlighet finns att ansluta till övriga nät för teknisk försörjning.
Det finns befintliga ledningar för el, tele, och VA i anslutning till planområdet. El- och teleledningar finns inom området vid von Rosens väg samt elledningar inom området vid von
Lingens väg.
Skyfall

En skyfallsanalys har tagit fram av Tyréns (2020-05-20) som redogör för skyfallssituationen
utifrån nuvarande förhållanden. Vägarna von Rosens väg och von Lingens väg ligger nedsänkta i förhållande till omgivningarna och bildar naturliga lågpunkter. Vid skyfall när ledningsnätets kapacitet överskrids, sker översvämningar i gatan och på de öppna ytor där nya
byggnader planeras. Vid von Rosens väg innebär det att den öppna ytan framför parkeringsanläggningen översvämmas. Vid von Lingens väg översvämmas det som i nuläge är en
drivmedelsstation. Översvämningen minskar gradvis i omfattning allteftersom ledningsnätet återfår sin kapacitet för avledning.
I den södra delen, vid von Rosens väg, avleds skyfallsvatten på ytan genom bottenvåningen, mot von Rosens väg, in i den befintliga parkeringsanläggningen och ut till Amiralsgatan som ligger lägre än planområdet. Vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3 bedöms
vatten stå upp till cirka 0,8 meter i von Rosens väg (till +9,80 meter i RH2000). Se illustration och foton från skyfallsutredningen nedan. Med och utan möjlighet för vattnet att av-
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rinna genom parkeringsanläggningen från von Rosens väg till Amiralsgatan är skillnad i beräknat översvämningsdjup cirka 0,5 meter i von Rosens väg (+10,3 meter i RH2000). För
Amiralsgatan är skillnaden i beräknat översvämningsdjup också cirka 0,5 meter. Översvämningsdjupet i Amiralsgatan med nuvarande avrinning igenom parkeringsanläggningen är
cirka 2,2 meter och cirka 1,7 meter ifall nuvarande avrinningsmöjlighet inte skulle ha funnits.

Figur från skyfallsanalysen (Tyréns 2020-05-20) avseende maximalt översvämningsdjup i von Rosens väg, vid 100årsregn klimatjusterat med faktor 1.3. Översvämningsdjup anges med kursiv stil. Beräkningsresultatet avser nuvarande situation där vattnets avrinner sker genom befintlig parkeringsanläggning, från von Rosens väg till Amiralsgatan. Blå pilar tydliggör den avrinning som sker genom parkeringsanläggningen.
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Foto från skyfallsanalysen (Tyréns 2020-05-20) avseende nuläge. Befintliga öppningar i befintlig parkeringsanläggning mot von Rosens väg. Blå pil markerar strömningsriktning för vattnet som avrinner på markytan.

Foto från skyfallsanalysen (Tyréns 2020-05-20) avseende nuläge. Befintliga öppning i befintlig parkeringsanläggning
mot Amiralsgatan. Blå pil markerar strömningsriktning för vattnet som avrinner från parkeringsanläggningen via
rampen ner till Amiralsgatan.

I norra delen av planområdet bedöms vatten stå upp till cirka 0,7 meter i von Lingens väg
(till +9,85 meter i RH2000). Se illustration nedan.
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Figur från skyfallsanalysen (Tyréns 2020-05-20) avseende maximalt översvämningsdjup i von Lingens väg, vid
100-årsregn klimatjusterat med faktor 1.3. Översvämningsdjup anges med kursiv stil.
Kommunal och kommersiell service

Rosengårds centrum försörjer området med all typ av kommersiell service, bl.a. dagligvaruhandel, flera apotek, frisör, butiker, gym m.m. Inom centrumanläggningen finns även
bibliotek, sporthall och fritidsgård.
I närområdet finns många privata- och kommunala förskolor. Närmaste kommunala
grundskolor är Örtagårdsskolan (f-6), Rosengårdsskolan (f-6) och Värner Rydénskolan (f9). Söder om von Rosens väg finns Rosengårdsbadet, ett utomhus- och inomhusbad.

Foto 20-11-26, södra planområdet från Dicksons väg uppe på centrumplanet mot väst. Sporthallen till vänster i
bild och biblioteket till höger i bild.
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5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som blandad stadsbebyggelse med täthetsgrad tre
till fyra vilket är den lägre nivån.
Området är utmärkt som fotgängarzon och som centrumområde. Detta innebär att det i
strategiska lägen ska ges förutsättning för handel och andra utåtriktade verksamheter vid
nyproduktion med en hög ambition att skapa goda villkor för fotgängare.
Enligt översiktsplanen tillhör planområdet befintlig stadskaraktär med storskaliga bostadsområden.
Planprogram

Planprogram Herrgården och Rosengårdsfältet (Pp 6031)
Planförslaget grundar sig på ett planprogram, Planprogram Herrgården och Rosengårdsfältet, Pp
6031 som godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni 2012.
Planprogrammet anger att rörelsestråket längs med von Rosens väg ska stärkas genom att
utveckla den till en handelsgata och förlängning av Rosengårdsstråket. För att uppnå detta
föreslår planprogrammet ett torg och ny bebyggelse för exempelvis handel, verksamheter
och boende längs med gatan.
För att möjliggöra ambitionen ovan föreslår planprogrammet att von Rosens väg höjs upp
till omgivande marknivå. Planprogrammet anger även ett andra alternativ där von Rosens
väg inte höjs. Istället kompletteras vägen med ny gång- och cykelbro samt en gång- och cykelkoppling söderut. Aktuellt planförslag utgår ifrån det andra alternativet.
Planprogram Amiralsgatan och Persborgs station (Pp 6051)
En samrådshandling till planprogram för Amiralstaden och Station Persborg, Pp 6051,
finns där Rosengårds centrum är ett av flera fördjupningsområden. Samrådet hölls våren
2020 och planprogramsprocessen är pågående.
Intentionen i planprogrammet är att den föreslagna stadsutvecklingen ska fungera som en
motor för sociala förändringar genom att skapa nya attraktiva livsmiljöer och överbrygga
fysiska och mentala barriärer som i sin tur ska bidra till att ge ökad trygghet, hälsa, integration och delaktighet för stadsdelens utveckling.
I planprogrammet föreslås Amiralsgatan som en stadshuvudgata vilket innebär fler plankorsningar, plats för kollektivtrafik, gång- och cykel och att gatan i högre utsträckning kantas av bebyggelse. Till planprogrammet hör även ett strukturförslag över delområdet Rosengård centrum. I strukturförslaget föreslås centrumanläggningen stärkas med nya funktioner och mötesplatser. Baksidor blir framsidor. Gaturummen runt anläggningen levandegörs med ny bebyggelse, mötesplatser och förbättrade kopplingar. På Rosengård centrums
parkeringsanläggning föreslås nya bebyggelsekvarter med privata gårdar och entréer både
från centrumplanet och de omgivande gatorna. Bebyggelsen föreslås vara högre ut mot de
omgivande gatorna och lägre in mot centrumstråken. I den norra delen ges plats för en ny
förskola på 80 platser. Detta är enda förskoleplaceringen inom Rosengård centrum.
Aktuellt planförslag bedöms vara i enlighet med planprogrammets intentioner.
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Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Gällande detaljplan är Pl 882. Fastighetsplan FP 496L gäller
som fastighetsindelningsbestämmelse. Gällande detaljplan anger markanvändning kvartersmark för Handel (H) samt allmän plats för Gata, Park eller Plantering för slänten inom fastigheten Rosengård 131:25 i nordväst.
Gällande detaljplan och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument















Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Dagvattenstrategi för Malmö, 2008
Miljöprogram (med handlingsplan) för Malmö 2009-2020, 2009
Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Bostadspolitiska mål, 2018-2022
Miljöprogram för Malmö stad, 2009
Energistrategi för Malmö, 2009
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020
Renhållningsordning 2021-2030 för Malmö stad
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2019-06-12
Von Lingens Väg, markteknisk miljöundersökning, PEAB 2020-03-11
Von Lingens Väg, markteknisk miljöundersökning, PEAB 2020-09-16
Von Lingens Väg, markteknisk miljöundersökning, komplettering 2, PEAB 202012-21
Luftkvalitetsbedömning Landshövdingen 1 i Rosengård, PM, Ramboll 2019-12-04
Skyfallsanalys, DP 5577 Landshövdingen, PM, Tyréns 2020-05-20
Solstudie, Rosengård centrum Malmö, Panorama arkitekter AB, 2021-02-16
Parkeringsutredning bil och cykel, Panorama arkitekter AB, 2021-03-04
Bullerutredning, Rosengård Centrum, WSP 2020-03-09
Räddningsvägar uppe på Rosengård centrum, Panorama arkitekter AB, 2020-07-01
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