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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Detaljplan för fastigheten Bennet 2 m.fl. i Törnrosen och
Örtagården i Malmö
SYFTE MED DETALJPLANEN OCH PLANMOTIV

Syftet med detaljplanen är att inom delområdena Törnrosen och Örtagården ge
möjlighet att utöka bostadsändamålet med cirka nya 350 bostäder samt ny
verksamhetsyta för nya förskolor, besöksanläggning för idrott- och
kulturverksamheter, centrumändamål för handel, service och samlingslokaler, vård
och kontorsverksamhet motsvarande 15 000 m2 BTA. Vidare är syftet att se över hur
Rosengårdsstråket kan förstärkas för att prioritera rörelse, möten och trygghet med
bland annat ny kantbyggelse, nya funktioner och kopplingar samt minskade barriärer.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
Planläggningen motiveras av att förstärka Rosengård samt gång- och cykelstråket
Rosengårdsstråket, intill nyöppnade Rosengård station. Detta avses genomföras
genom att möjliggöra för en utveckling av Törnrosen och Örtagården från relativt
renodlade bostadsområden (med viss handel/service) till en mer integrerad stadsdel i
Malmö, där den blandade staden kan förstärkas.
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet ligger i delområdena Törnrosen och Örtagården i Rosengård i östra
Malmö. Angränsande till området finns Rosengård station i väster som öppnade 2018
för tågtrafik. Området omfattar övergripande Rosengård Fastigheters fastigheter samt
omgivande gator, Rosengårdsstråket och Örtagårdstorget. Den preliminära
planområdesgränsen avgränsas av Kontinentalbanan och Rosengård station i väster,
Cronmans väg och del av Amiralsgatan i norr, Staël von Holsteins väg (gång- och
cykelväg) i öster och Hårds väg i söder. Berörda fastigheter är Bennet 2,
Landskamreraren 2 och 6, Rosengård 131:28, 131:30 och del av 131:25.
1. Orienteringskarta med preliminärt
planområde inom röd markering.

Planansökan

V 191025

Sökande för detaljplanen är dels Rosengård Fastigheter som äger bostadsfastigheterna
(med viss handel/service) i området, dels Malmö stad genom fastighets- och
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gatukontoret som är markägare för allmän plats samt ägare av två fastigheter på
kvartersmark (intill Örtagårdstorget).
Sökande önskar en detaljplan som möjliggör för cirka 350 bostäder (35 000 m2 BTA),
nya förskolor, ytor för idrott, kultur, handel/service och kontorsverksamhet
(motsvarande 15 000 m2 BTA). Samtidigt önskar sökande, i form av fastighets- och
gatukontoret, bygga om och utveckla de allmänna ytorna längs aktuell del av
Rosengårdsstråket. Målsättningen med hela projektet (även benämnt Culture Casbah)
är enligt sökande att omvandla Rosengård från ett bostadsområde till en levande,
urban och grön stadsdel i Malmö.
I planansökan anges sju attraktioner som kan förstärka Rosengårds potential,
däribland (se bild 2 för illustration och bild 3 för placering):


entrén vid stationstorget med en profilerad byggnad (A)



Rosengårdsstråket med ny kantbebyggelse och nya funktioner (B)



ett ”multihus”/lokal mötesplats som förenar kultur, idrott och evenemang (C)



ett grönt, tryggt stråk som förstärks med nya bostäder (D)

A

B

C

D

2. Illustration från Rosengårds Fastigheter i planansökan. Arkitekt: Lundgaard och
Tranberg Arkitekter.
Övriga tre attraktioner berör effekterna av förtätning, nya bebyggelsetyper samt
arkitektur och uttryck.
Befintlig struktur och stråk
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Strukturmässigt präglas planområdet av såväl Kontinentalbanan med sin
barriärverkan i väster som miljonprogrammets trafikseparerade miljöer. Denna
struktur har medfört att bostadsområdena till stor del är utformade på gåendes och
cyklandes villkor, fria från biltrafik. Strukturen kan dock också uppfattas som
svårorienterat med få tydliga och starka kopplingar till övriga staden.
Bostadsområdena samt Örtagårdstorget i planområdet nås primärt via områdets tre
säckgator, med Cronmans väg i norr, Bennets väg i mitten och Hårds väg i söder.
Säckgatorna är i sin tur sammankopplade med Västra Kattarpsvägen i nord-sydlig
riktning. Inom bostadsområdena finns ett väl utbyggt gångvägnät.
De starkaste stråken som sammankopplar planområdet med övriga staden är
Rosengårdsstråket och Västra Kattarpsvägen. Rosengårdsstråket är ett gång- och
cykelstråk som sträcker sig från Station Triangeln i väst under Kontinentalbanan
genom planområdet och under Västra Kattarpsvägen och vidare österut. Stråket
förbinder planområdet med staden i öst-västlig riktning för gång och cykel. Västra
Kattarpsvägen sammankopplar planområdet i nord-sydlig riktning, mot
Sallerupsvägen i norr och Lönngatan/Jägersrovägen i söder. Dock saknas cykelväg
längs vägen på aktuell sträcka.
Befintlig bebyggelse och områdesbeskrivning

Bebyggelsen i området består av flerbostadshus uppförda under 60- och 70-talet inom
ramen för miljonprogrammet. Kommersiell service var från början koncentrerad till
Rosengård Centrum, vilket har luckrats upp på senare tid. Törnrosen sträcker sig från
Kontinentalbanan och Rosengård station i väster till Västra Kattarpsvägen i öster.
Örtagården avgränsas av Västra Kattarpsvägen i väster och Stackelbergs väg (i höjd
med Rosengård Centrum) i öster.
Törnrosen är det äldsta området från miljonprogrammet i Rosengård och bebyggelsen
stod färdigt 1965 tillsammans med lekplatser, markmodulering och Amfiteatern.
Området karaktäriseras av bebyggelse i gult tegel och platta tak. Bebyggelsen är
inåtvänd med entréerna vända mot insidan av kvarteren. Gårdarna upplevs från
insidan av området som relativt öppna, utan tydliga gränser mellan offentlig och
privat mark. Samtidigt finns en stark rumslighet utifrån bebyggelsens placering med
brutna siktlinjer. Bebyggelsen skala är uppbyggd med en gradvis ökning av våningarna
från ytterkant (tre våningar) mot mitten (i fem, sju och nio våningar). Inom
planområdet i Törnrosen finns två lägenhetsförskolor (en kommunal och en
fristående), en vårdcentral, scoutförening och en livsmedelsbutik.
Örtagården uppfördes efter Törnrosen i slutet av 1960-talet. Området karaktäriseras
av bebyggelse i rött tegel och platta tak. Inom planområdet är bebyggelsestrukturen i
Örtagården växlande mellan relativt slutna gårdar i norr och halvöppna gårdar i
mitten intill Västra Kattarpsvägen som sedan övergår i öppna gårdar, ”hus i park”,
grupperade med ställda gavlar mot en större gemensam oval grönyta i öst-västlig
riktning. Bostadsentréerna är vända mot insidan av kvarteren. Bebyggelsen skala är i
tre våningar med undantag för den gavelställda bebyggelsen mot den gemensamma
grönytan som är i åtta våningar. Inom planområdet i Örtagården finns idag två
kommunala lägenhetsförskolor, en öppen förskola/familjecentral och några
föreningar med lokal. Planområdets enda större målpunkt idag är Örtagårdstorget
med Bennets Bazaar (bokaler, kombinerad bostad med lokal) som är ett tillägg till
befintlig bebyggelse.
Översiktsplanen

I översiktsplanen anges att Rosengård är ett geografiskt prioriterat område för
utveckling och har ett starkt strategiskt fokus för att utveckla och stärka hela stadens
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attraktivitet. På markanvändningskartan i översiktsplanen anges existerande blandad
stadsbebyggelse med den högre täthetsgraden (1-2). Området är även utpekat som ett
centrumområde där planeringen ska verka för mer och större innerstad med
utåtriktad verksamhet i bottenplan i strategiska lägen
I de platsspecifika riktlinjerna till översiktsplanen lyfts projektet Amiralsstaden upp
med det övergripande syftet att med fysisk stadsutveckling förbättra sociala och
hälsomässiga förhållanden. Som konkreta riktlinjer anges att det finns goda
förutsättningar för att bygga området tätare genom att bland annat möjliggöra för fler
bostäder och bostadstyper, arbetsplatser och service samt nya platsbildningar. Detta
kan i sin tur bidra till ökade möjligheter till ett lokalt stadsliv, knyta samman staden
och ge en stärkt positiv identitet. Effekter av dessa riktlinjer anges vara att barriärer
bryts, trafiktempot sänks, trygghet och säkerhet ökar med ökat folkliv och att
underlaget för kollektivtrafik och service stärks.
Gällande planprogram

För området finns ett planprogram (PP6044) från 2015 med följande fyra värdemål i
fokus som ska ligga till grund för planarbetet:


Sammanlänka Rosengård med sin omgivning: Nya kommunikationslänkar och
kommunikationsnoder i området



En tydlig och tillgänglig stadsstruktur: Fler och tydligare kopplingar för att passera
och mötas i området, med fokus på gång- och cykeltrafik



Ett blandat Rosengård med levande gaturum: Satsningar på offentliga byggnader
och rum, skapa nya mötesplatser, nya bostäder ska komplettera befintligt bestånd



Ett Rosengård för alla: Entréer vända ut mot stråk och platser, nya gröna platser, fler
platser för barns lek behövs

Till planprogrammet hör även en strukturplan som mer specifikt pekar ut nya
platsbildningar, ny bebyggelse, gårdsrum och nya bilkopplingar. Vidare har avsikten
med planprogrammet varit att samla olika trafikslag på samma yta och att bryta
trafiksepareringen genom bland annat nya bilkopplingar.
Efter planprogrammet har stadsbyggnadskontoret, 2016, tagit fram en trafikutredning
där de föreslagna bilkopplingarna från planprogrammet analyserats utifrån aspekterna
trafiksäkerhet, trygghet, barnperspektivet, tillgänglighet och levande gaturum. I grova
drag är slutsatserna från utredningen att Rosengårdsstråket bör prioriteras för gångoch cykel. Behovet av nya kopplingar bör studeras utifrån vad som ökar
tillgängligheten till området istället för inom området.
Gällande detaljplaner

Planområdet berör fem gällande detaljplaner, en ändring av detaljplan samt en
tomtindelning (FIB). Området omfattar främst kvartersmark för bostadsändamål
samt viss handel och kontor som Rosengård Fastigheter är ägare av. I övrigt är
resterande del allmän plats i form av omgivande gator, Rosengårdsstråket och
Örtagårdstorget.
Amiralsstadens - Mål och värden (2018)

Det övergripande målet för Amiralsstaden är att samla berörda intressenter för att
skapa fler jobb och bostäder i området omkring station Rosengård. Målet delas
mellan ett flertal förvaltningar inom Malmö stad (bland annat stadsbyggnadskontoret
och fastighets- och gatukontoret) och externa partners i form av fastighetsbolag i
området (däribland Rosengård Fastigheter).
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Storstadspaketet

Detaljplanen blir en viktig del i stadens bostadsåtagande till staten genom
Storstadspaketet (2017). Detta eftersom den planerade bebyggelsen ligger inom
influensområdet för MalmöExpressen, linje 5 (Stenkällan – Rosengård – Västra
hamnen). Syftet med Storstadspaketet är att maximera samhällsekonomisk lönsamhet
där detaljplanen blir bidragande till att utveckla och sammanlänka Rosengård med sin
omgivning.
PLANUPPDRAGETS INNEHÅLL

Utifrån planansökan och de samlade planförutsättningarna ovan har en analys gjorts
av planavdelningen, se analyskarta nedan (bild 3).
Analyskartan visar ställningstagandena inför planuppdraget för att utveckla Törnrosen
och Örtagården från relativt renodlade bostadsområden till en mer sammanlänkad
stadsdel i Malmö med förutsättningar för den blandade staden. Analysen är uppdelat i
två delar, det som särskilt bör värnas och förstärkas samt övrigt som bör prövas
vidare i planprocessen för att uppnå målet. I texten görs placeringshänvisning genom
färger som även går att utläsa i analyskartan. Hur planområdet (röd linje) ska
avgränsas gentemot befintlig bebyggelse får studeras vidare i planprocessen.
Röd linje – preliminärt planområde
Att särskilt värna och förstärka i planprocessen enligt
planavdelningen
Rosa fält – Rosengårdsstråket inkl. Örtagårdstorget
Ljusgröna fält – särskilda bostadsgårdar
Grönt fält – befintligt grönstråk (på kvartersmark)
Att pröva vidare i planprocessen enligt planavdelningen
Gula fält – ny bebyggelse inom de större markerade
”byggområdena” för bostäder samt verksamheter
Orangea fält – nya komplementbyggnader (exv.
växthus) inom de större markerade byggområdena
Blåa linjer – viktiga kopplingar att förstärka med
fokus på allmänna gång- och cykelvägar (ungefärliga)
Gråa linjer – viktiga kopplingar att förstärka inom
kvartersmark med fokus på gång- och cykelvägar
(ungefärliga)
Svarta cirklar – möjligheter med att minska
befintliga barriärer
Mörkrosa fält – möjligheter med nya/förstärkta
platsbildningar
Asterisk (*) –nya förskoleplaceringar
Bokstäver (A, B, C, D) – hänvisning till särskilt
konkreta element i planuppdraget (omskrivs även i
texten)

3. Planavdelningens analyskarta, med utgångspunkt från planansökan och de samlade
planförutsättningarna, inför planuppdraget

Analysdel 1 – särskilt värna och förstärka
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Framtagandet av planförslaget ska prioritera rörelser, möten och trygghet i området
samt kopplingarna till övriga staden genom att värna och förstärka:


Rosengårdsstråket inklusive Örtagårdstorget (rosa fält)



befintliga bostadsgårdar som angränsar till ny planerad bebyggelse, särskilda
bostadsgårdar (ljusgröna fält)



befintligt grönstråk i sydöstra planområdet (grönt fält)

För att uppnå detta bör planprocessen även pröva möjligheterna med att:


minska befintliga barriärer förbi Västra Kattarpsvägen, Kontinentalbanan och
de två långa byggnaderna i öst och i väst inom Bennet 2 (svarta cirklar)



förstärka särskilda allmänna kopplingar (nya/befintliga) med fokus på gångoch cykel (blåa linjer)



förstärka särskilda kopplingar inom kvartersmark med fokus på gång- och
cykel (gråa linjer)



förstärka/skapa nya platsbildningar (mörkrosa fält)

Analysdel 2 – viktiga element att pröva för att uppnå syftet

Framtagandet av planförslaget ska tillföra kvalitativa värden i stadsrummet för boende
och besökare, främst koncentrerat till Rosengårdsstråket genom ny kantbyggelse, nya
funktioner och målpunkter. Konkreta och fysiska element som föreslås prövas vidare
i planprocessen är de fyra attraktionerna som omnämns i denna handling på sidan 2
(A, B, C och D) under rubrik Planansökan. Till detta ska framtagandet av
planförslaget tillföra nya bebyggelsetyper samt en arkitektur och uttryck som möter
den befintliga bebyggelsen.
Den föreslagna tillkommande bebyggelsen som prövas motsvarar cirka 350 bostäder
(35 000 m2 BTA) och 15 000 m2 BTA för lokaler/verksamheter såsom förskolor,
besöksanläggning för idrott- och kulturverksamheter, centrumändamål för handel,
service och samlingslokaler, vård och kontorsverksamhet (gula och orangea fält).
Den nya bostadsbebyggelsen tillför ett behov av cirka 70 nya förskoleplatser. Inom
planområdet finns dessutom ett behov av cirka 90 förskoleplatser. Vid lokaliseringen
av de nya förskolorna (asterisk, *) ska friytan, 30 m2/barn, beaktas.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Innehållet i det föreslagna planuppdraget bedöms förenligt med översiktsplanen.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

Den planerade åtgärden är förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande över
översiktsplanen.
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Genomförandet av detaljplanen bedöms preliminärt inte medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. Detta bland annat med hänsyn till att de
föreslagna ändamålen (bostäder och centrumverksamheter) inte medför en
omfattande förändring av pågående markanvändning (bostadsändamål). Planerade
åtgärder är till stor del inom befintlig kvartersmark och bedöms i sig inte medföra
betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte
upprättas. Miljökonsekvenserna kommer att redovisas i planbeskrivningen.
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BEHOV AV UTREDNINGAR OCH FÖRDJUPADE ANALYSER

I planarbetet bedöms följande frågeställningar särskilt behöva studeras vidare:
-

fördelningen allmän plats/ kvartersmark

-

nya möjliga kopplingar (med fokus på gång- och cykel)

-

möjligheterna med att minska barriärer (exv. Västra Kattarpsvägen,
Kontinentalbanan, längre befintliga byggnader)

-

trafikutredning

-

parkering- och mobilitetsutredning

-

riskhänsyn till miljöfarlig verksamhet och järnväg (farligt gods) vilket framför
allt berör bebyggelse närmst Kontinentalbanan

-

bullerutredning, väg, järnväg, verksamheter

-

markföroreningar (byggrätter, gårdar)

-

bebyggelsens skala och områdets täthet i förhållande till vad som är en god
stads- och boendemiljö (exv. bostadsgårdar, dagsljus, sol- och skuggstudier,
mikroklimat & socialkonsekvensbedömning)

-

kulturmiljöutredning

-

naturvärdesinventering

-

dagvatten samt skyfall
4. Snedbild
2016. Vy
över området
från söder
mot norr.
Preliminär
planområdesgräns
(ungefärligt) i
rött.
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PLANFÖRFARANDE

Utökat planförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen. Förfarandet motiveras av att detaljplanen bedöms
ha en stor betydelse, såsom avses i 5 kap 7§ genom att ha ett
betydande intresse för allmänheten, omfatta ett större område
samt medföra ett större ekonomiskt åtaganden för
kommunen.
Beslut om att samråda om och låta granska detaljplaneförslaget
fattas av stadsbyggnadsnämnden.

ANTAGANDE

Detaljplanen bedöms vara av principiell beskaffenhet och av
stor vikt, såsom avses i 5 kap 27§ plan- och bygglagen. Beslut
om antagande ska därför preliminärt fattas av
kommunfullmäktige.

SÖKANDE

Rosengård Fastigheter samt fastighets- och gatukontoret,
Malmö stad

PLANPROGRAM

Detaljplanen kommer att upprättas i enlighet med
intentionerna med värdemålen i planprogram PP6044,
godkänt i SBN 2015-04-16.

PLANBESKED

Planbesked har inte begärts

GÄLLANDE DP OCH FIB

PL643, PL804, DP4013, DP4953, DP5235, ÄDP5536, TI398L

PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Samråd
Granskning
Godkännande
Antagande

SBN
SBN
SBN
SBN
KF

12 december 2019
December 2020
Augusti 2021
Februari 2022
Maj 2022

Ann-Katrin Sandelius

Joel Hedin

Enhetschef

Planhandläggare
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