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PLANPROGRAMMETS VISION

FRÅN NU TILL ÅR 2040

FÖRORD

MALMÖS NYA BERÄTTELSE NÄR
STADSVÄVEN VÄXER ÖSTERUT
Visionen handlar om att länka samman stadsdelen till den övriga stadsväven för att skapa möjligheter för människor från olika stadsdelar
att mötas i trivsamma och attraktiva livsmiljöer.
Att eftersträva en ökad integration, närhet till ar-

Planprogrammets vision Malmös nya berättelse
när stadsväven växer österut består av ett förslag till
en fysisk struktur (strukturplan) för att utveckla
stadsdelen med omkring 2 800 nya bostäder, 500
grundskoleplatser, 450 förskoleplatser och cirka 1 500 arbetsplatser. Utvecklingsprocessen tar
sin början nu med en tidshorisont mot år 2040 för
färdigställande.

bete, tidseffektiv pendling, ökat markutnyttjande
och mer attraktiv stadsmiljö innebär investeringar
i både sociala och fysiska strukturer.

Förslagets bärande del är att bygga om Amiralsgatan till en mer trygg miljö och införliva området
i stadens övriga stadsstruktur med nya kvarter och
fler tvärgående kopplingar i gatuplan

Investeringar som ger vinster såväl socialt,
miljömässigt som ekonomiskt.

Förslaget omfattar även hur stationsområdet runt
Persborg kan utvecklas som den centrala komponenten i Persborgs grannskapscentrum. I förslaget
beskrivs hur stationsområdet tydligare kan manifesteras och bli den viktigaste offentliga mötesplatsen i stadsdelens sydvästra utkant när nya bostäder
och lokaler för nya verksamheter etableras.

Intentionen 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 upplevas ge ökad trygghet, hälsa, integration och
delaktighet för stadsdelens utveckling.
Fem stadskvaliteter ger stöd för att genomföra den
här sortens stadsutveckling. I planprogramsarbetet
har visionens förutsättningar översiktligt utretts.
En förutsättning för att ett planprogram ska kunna
genomföras i sin helhet är att en utvecklings- och
investeringsvilja finns i området och hos berörda
fastighetsägare.

Är du nyfiken och vill veta mer kan du
antingen läsa planprogrammet från pärm
till pärm eller välja ut särskilt intressanta
delar ur innehållsförteckningen på nästa
sida.
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INLEDNING
I detta kapitel beskrivs anledningen till att
planprogrammet tas fram och hur stadens
fortsatta beslutsproccess ser ut samt vilka
fastighetsägare som är berörda av förslaget.

Station
Rosengård

HINDBY
Illustration: Stasdsbyggnadskontoret, Malmö stad
Bakgrundsbild: Google Earth

Geografisk orientering i Malmö: Planprogrammets geografiska läge fungerar som stadens östra entré. Planområdet består av planområdet för Amiralsgatan och Persborg
som ska visa på en möjlig utveckling för nya bostäder, verksamhetsutveckling, kommersiell service och samhällsservice. Med stadsdelens strategiska läge bedöms det finnas
potential för berörda fastighetsägare och verksamheter att vara med och förverkliga planprogrammets intentioner fram till visionsåret 2040.
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INLEDNING

I korthet varför detta planprogram
tas fram

Stadens viljedokument
Följande kommunala strategiska dokument har direkt eller indirekt legat till grund för planprogrammets
framtagande:

Utgångspunkten för all stadsplanering enligt Malmö
stads översiktsplan är att sträva efter en tät, grön och
funktionsblandad stad.
Detta planprograms intentioner 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 eftersträvas det att stadsdelen i sin tur upplevas ge ökad
trygghet, hälsa och integration. Omvandlingen av Amiralsgatan till en stadshuvudgata samt de nya tågstationerna Rosengård och Persborg bidrar starkt till möjligheten att förverkliga visionen.
För staden i sin helhet handlar det om en social investering med en god avkastning i ett långsiktigt perspektiv.

från gatunivå. Positiva effekter av en sådan stadsutveckling är att barriärer bryts, trafiktempot sänks, tryggheten
och säkerheten ökar och att underlaget för kollektivtrafik
och service ökar. Förändringar som bedöms ge goda förutsättningar för att knyta hela området närmare Malmös
stadskärna.

Malmö kommissionsarbete (2014)

Plansamråd
Ett programsamråd kommer att hållas kring planprogrammet för att inhämta ytterligare information och
synpunkter. Under samrådstiden finns möjlighet för
allmänheten, boende och fastighetsägare, myndigheter
och andra förvaltningar att komma med synpunkter.
Fortsatt arbete
Efter samrådstidens slut sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och planprogrammet revideras. Planprogrammet ska sedan godkännas i
stadsbyggnadsnämnden. Planprogrammet utgör efter
godkännandet en grund för de olika planeringsetapperna och de detaljplaner som etapperna omfattar. Läshänvisning till processbild nederst.
Planprogrammet är inte juridiskt bindande utan anger stadens viljeriktning för platsen och utgångspunkten
för kommande detaljplaner inom området.

Med kommunstyrelsens beslut att
ställa sig bakom kommissionsarbetet,
initierades stadsutvecklingsprocessen
för Amiralsstaden. Här uttryck att
den fysiska planeringen ska användas
som motor för att uppnå sociala
vinster, förbättra sociala faktorer och
stärka områdets identitet.

Malmö Stads handlingsplan för
bostadsförsörjning (2018) anger att

Rosengård ska utökas med omkring
2 000 nya bostäder och 700 nya
arbetsplatser fram till år 2040.

Malmö Stads översiktsplan (2018)

Anger att delar av Malmö stads
infartsleder och huvudgator
omvandlas till stadshuvudgator med
målet att bygga samman stadens
delar med ny blandad bebyggelse och
utbyggd kollektivtrafik. Rosengård
är ett av de geografiskt prioriterade
områden som ska stärka stadens
attraktivitet.

Malmös Traﬁk- och mobilitetsplan (TROMP

2016) beskriver stadens planeringsinriktning avseende möjligheter att
röra sig i staden med fokus på kollektivtrafik, cykeltrafik och fotgängare. I TROMP anges mål om att andelen biltrafiken i hela staden ska minska
från 40 procent till 30 procent fram till
2030 till förmån för framförallt kollektivtrafik och cykel. För området Rosengård är målet att andelen bilresor ska
minska från nuvarande 31 procent till
20 procent. TROMP anger även att flera huvudgator (däribland Amiralsgatan)
ska utvecklas till stadshuvudgator.

Platsspeciﬁka riktlinjer till Översiktsplanen (2018),

lyfter fram kommunala satsningar i Rosengård som en
stadsutvecklingsprocess under namnet Amiralsstaden
med det övergripande syftet att med fysisk stadsutveckling förbättra sociala och hälsomässiga förhållanden i området som löper utmed Amiralsgatan. Tanken är att omvandla området till ett mer stadsmässigt
gaturum med lägre hastigheter, korsningar i plan och
både bostäder och verksamheter som är tillgängliga

För mer information om beslutsunderlagen till
planprogrammet se kapitel Förutsättningar och
rubriken Kommunövergripande beslut sida 60.

Den övergripande beslutsprocessen för att nå visionen

PLANPROGRAM

GENOMFÖRANDE

DETALJPLAN
Detta samrådsförslag ska resultera
i de värden och strukturer som
ligger till grund för kommande
stadsbyggnadsprocesser i stadsdelen.

från
nu...
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Planprogrammet godkänns. Därefter
kan ett flertal detaljplaner påbörjas,
varav första etapperna beskrivs
i kapitel Genomförande under rubriken
Ekonomiska genomförandefrågor.

Detaljplan

Inför ett genomförande av
nybyggnationen har Amiralsgatan
redan nya ledningsdragningar,
nya fördröjningsdammar för
skyfallshantering i parkerna genomförts
liksom ombyggnation av Amiralsgatan.
För Persborg har ytterligare
skyddsplank för järnvägstrafik
utretts.

VISIONEN 2040
UPPFYLLD

Projektering

Vatten ny

Tele / Opto befintligt

El nytt samt flyttat

Spillvatten ny
Dagvatten befintlig

Tele / opto nytt samt flyttat

Angöring/plantering

Ga
Fjärrvärme n

El nytt samt flyttat
Tele / opto nytt samt flyttat
Gasledning befintlig

Dagvatten ny / befintlig

Gång- och cykelbana

Körbana

Kollektivtrafikfält

Varje detaljplan som genomförs är en
del av genomförandet av visionen i
planprogrammet.

Körbana

Dagvatten
ny / befintlig

Permanent spont
Spillvatten ny

Angöring/plantering Gång- och cykelbana

..till år
2040
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Planområdesgräns
S”Svveenn
sskkaahh
uuss”

Privatägd mark/ tomträtt som berörs av förslaget
inom planområdesgränsen BTA 180 000 kvadratmeter.
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Ny kvartersmark för markupplåtelse av Malmö stad
BTA 240 000 kvadratmeter för bostäder, verksamheter, p-hus och samhällsservice.
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Illustrationen visar beﬁntliga fastighetsägare/tomträttsinnehavare (år 2019) inom planområdet
Amiralsgatan. För att planprogrammet ska kunna genomföras i sin helhet är förutsättningen att en utvecklings- och investeringsvilja finns hos berörda fastighetsägare.

Aktörer idag och
i den fortsatta dialogen
Planområde för Station Persborg.

Byggherredialog
Ett antal fastigheter berörs av vision 2040. De berörda fastighetsägarna har bjudits in till dialog som en
del av planprogramsarbetet. Malmö stads stadsbyggnadskontor samt Fastighets- och gatukontor kommer
fortsätta samtalen med fastighetsägarna under samrådstiden och efter planprogrammets godkännande.
Fastighetsägare och andra aktörer är också välkomna
att ta initiativet till dialog med Malmö stads Fastighets- och gatukontor om stadsutveckling inom området. För markanvisningar hänvisas intressenter till stadens gällande markanvisningspolicy.
Delaktighet och dialoger
I den fortsatta detaljplaneprocessen kommer staden
fortsätta dialog med boende och aktörer i området
när investerar görs i nya mötesplatser, aktivitetsområden, förskolor och upprustning av närområdets parkmiljöer.
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STADSKVALITETER
I detta kapitel beskrivs hur vi kan uppnå visionen utifrån fem stadskvaliteter som bedöms
kunna lyfta områdets utvecklingsmöjligheter.
Stadskvaliteterna visar hur förändringar i den
fysiska strukturen kan omfördelas för en ökad
blandning av boende, närverk, urban service,
fler målpunkter och verksamhetsutveckling.

Planprogram Amiralsgatan och Station Persborg
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STADSKVALITETER
Station Persborg
förstärks med ny
torgplats

Ny förskola
Ny kultur-/
rekreationsslinga
Ny förskola

Hur når vi visionen?
Fler målpunkter
för rekreation,
fritid och kultur

Ny entréplats till
Rosengårdsparken

Ny trappa till
Rosengårdsstråket

ROSENGÅRD
CENTRUM

FEM PRIORITERADE

Attraktiva gaturum:
trappsatser från gata till
planskilda

Ny förskola

Nytt planskilt
centrumstråk

STADSKVALITETER
Bakgrundsbild: BildarkivMalmö stad

PRIORITERINGAR

Med målsättningen om att uppnå visionen har
Nya kopplingar

fem stadskvaliteter formulerats som
speglar de värden som bedöms som mest värdefulla vid
utbyggnad inom planområdet.

PRIORITERINGAR
I detta kapitel beskrivs anledningen till valet av stadskvaliteter och vilka
stadskvaliteter som bedöms kunna lyfta områdets attraktion.

Amiralsgatan omvandlas
till stadshuvudgata
Flygbilden över Amiralsgatan visar hunya koppliingar knyter Amiralgstan närmare omgivande stråk som i sin tur kopplar området närmare till den övriga stadsväven. I bilden utpekas även nya målpunkter i området som kan bidra till ett ökat röelseflöde in och ut geom stadsdelen.

FEM PRIORITERADE STADSKVALITETER
En god bebyggd miljö
Den nya bebyggelsen ska vara inbjudande
och omsorgsfullt utformad. En blandning av
bostadstyper erbjuds i kombination med andra funktioner såsom verksamhetslokaler för
handel och service som gör planområdet attraktivt för till exempel barnfamiljer, äldre och
unga. Bostadsgårdarna är tillräckligt stora för
att ge utrymme för umgänge och vila.
Tydligt sammanlänkad gata
Stadsdelen kopplas samman med stadens
övriga stadsväv där fysiska barriärer bryts genom att koppla starka rörelsemönster mellan
planområdet och den övriga staden.
En gångvänlig stadsdel
Den gångvänliga stadsdelen har en hög prioritet och ses vägledande i planeringen med

12 - Planprogram Amiralsgatan och Station Persborg

närhet till nya offentliga rum och gångstråk där
människor gärna möts och uppehåller sig. Det
ska vara lätt att korsa huvudgatorna och gaturummen ska upplevas varierade och ge utrymme
för liv och rörelse.
Tillgång till rekreation, fritid och kultur
Tillgång till grundläggande rekreation, friluftsliv
och kultur är viktiga pusselbitar för att främja en
jämlik hälsa samtidigt som de utgör fysiska arenor för möten, avkoppling och återhämtning.
Ökat serviceutbud och tillgång till arbetsmarknad
Ett ökat serviceutbud och fler arbetsplatser bidrar
till att skapa ett ökat intresse för stadsdelen att
leva och verka i. Stadskvaliteten omfattar också
förbättrade möjligheter att pendla med kollektivtrafik in och ut från stadsdelen.

Utgångspunkt

Följande utmaningar möjligheter och har identifierats tidigt i planeringsprocessen som
har blivit vägledande för inriktningen av valda stadskvaliteter:
•

Att belysa områdets möjligheter ur en social aspekt där värden som trygghet, tillhörighet och integration prioriteras och ger ge plats för människor i en urban stadsmiljö framför en stadsutbyggnad med få målpunkter och mötesplatser och utemiljöer.

•

Att integrera stadsdelen till stadens övriga stadsväv innebär att riva barriärer och
öppna upp för fler korsningspunkter, mer definierade gaturum och stråk som kan
öka genomströmning och rörelser från andra delar av staden utan ökad trafikstockning och sämre trafiksäkerhet.

•

Att omvandla områdets funktionsseparering till en mer blandad stadsmiljö som
attraherar fler verksamheter, kommersiell service och handel.

•

Att omvandla delar av trafiksepareringen upp till Rosengård centrum till tydliga
och trygga rörelsestråk ner till Amiralsgatan som ger ökad tillgänglighet och orienterbarhet.

•

Att lösa tillkommande behov av bilplatser, på ett ekonomiskt genomförbart sätt
både för byggherrar och boende när befintliga bilplatser försvinner i samband med
utbyggnaden längs Amiralsgatan.

•

Att omvandla grannskapscentrumet runt Persborgs torg och stationsområdet till
en stadsmiljö som upplevs mer sammanhängande och som skapar attraktion och urbant värde.

•

Att ta tillvara och rusta upp stadsdelens grönstruktur och rekreationsområden som
en av de största tillgångarna för områdets boende utan att utarma befintliga naturvärden.

Planprogram Amiralsgatan och Station Persborg
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STRATEGIER
För att ge stöd och vägledning till att uppnå
STADSKVALITETERNA har strategier tagits
fram i detta kapitel. Strategier som ökar möjligheten för människor från olika stadsdelar
att mötas i trivsamma och attraktiva livsmiljöer,
om hur ytor fördelas för att öka rörelser till och
från planområdet.
Strategiska projekt
De strategiska projekten är i sin tur utpekade
fysiska åtgärder för att förverkliga strategierna.
Det kan handla om vilken typ av samhällsservice som behöver utvecklas liksom mer specifika
målpunkter i parkerna.
Riktlinjer
Som stöd till det fortsatta detaljplanearbetet efter det att planprogrammet är klart - anges ett
antal riktlinjer för att vägleda handläggare.
Nyttoindikatorer
För att på ett överskådligt sätt illustrera om
stadskvaliteterna förbättras jämfört med dagens
situation, mäts varje stadskvalitet genom så kallade nyttoindikatorer.

Vill du läsa mer om bebyggelsens
placering, trafikens gestaltning, torg
och platsbildningar se nästa kapitel
Förslag.
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STRATEGIER

STRATEGIER

GOD BEBYGGD MILJÖ
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STRATEGIERNA

Tillkommande bebyggelse längs huvudgatorna ska bidra till en
variation av olika karaktärer, funktioner och skalor för att ge upplevelse av en god gestaltad livsmiljö med trygga och inbjudande
stadsrum. Bild: Utopia Arkitekter.

Bilden gestaltar gaturum med förgårdsmark, grönska. Fasader består av bearbetade materialval. Balkonger och entréer som
vänder ut mot kvarterens lokalgator blir viktiga inslag för en god
livsmiljö. Bild: GlobeSpotter.

-Stadsmässig bebyggelse utmed huvudstråk
Med ny bebyggelse i direkt anslutning till huvudstråken ska ge
en upplevelse av att stadsdelen är en fortsättning på innerstadens
kvartersstruktur. Genomgående entréer vetter ut mot Amiralsgatan och Lönngatan som förstärker huvudstråkens rörelser i ett gemensamt gaturum. En god utformning av den nya bebyggelsen,
särskilt bottenvåningarna, är av avgörande betydelse för ett levande stadsrum. På flera platser i planområdet finns betydande nivåskillnader som bearbetas med visuella och fysiska förbindelser,
såsom trappsatser och planteringar för att skapa trygga och attraktiva gaturum. Läs mer under varje delområde i kapitel Förslag.
-Funktionsblandad stad
En funktionsblandning eftersträvas utmed huvudstråken
för att möjliggöra ett stadsliv längs gatan där bostäder, handel, service och kontor blandas enligt fördelningen 20 procent för verksamhetslokaler och 80 procent för bostäder.
Större etableringar för verksamheter kan prövas i anslutning till tågstationerna, Rosengård centrum och Inre ringvägen. En blandad stadsmiljö innebär även att bottenvåningarna ska användas för lokaler, institutioner och föreningsliv i
strategiska lägen. Funktionsblandningen ska bidra till ekonomisk vitalitet, social jämställdhet och miljömässiga vinster.
-Variation i skala, typologi och karaktär
Stadsutvecklingen för Rosengård och Persborg ska upplevas attraktiv för såväl barnfamiljer som för gamla och unga. En mångfald av boendeformer ska främjas där större lägenheter, bostadsrätter samt småhus kan erbjuda en boendekarriär inom stadsdelen
och locka nya boende till området. Bokaler (bostäder med lokal
för verksamhet) är en annan möjlig variation.
Stadsmiljön ska anpassas efter barnens behov och efter principen
att det alltid ska finnas grönska på bostadsgårdar, vegetation på
byggnader och en variation av vistelseytor för social interaktion.

Suterrängbebyggelse kommer till sin rätt med tilltalande fönstersättning och medvetenhet om vikten av entréers placering i
det nya gaturummet längs Amiralsgatan. Passager till bakomliggande bostadsområden är av stor betydelse. Stödmurar mot huvugator ska undvikas. Bild: Fotograf Adam Mörk, Arkitekt Kjellander Sjöberg.
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Den tillkommande bebyggelsen ska komplettera och samspela
med den befintliga bebyggelsen genom att ha en variation både i
skala och innehåll. Utgångspunkt för skala ska tas i ”Malmöskalan” med byggnader på 4–5 våningar (se vidare i kapitiel förslagets delområden). Högre bebyggelse kan prövas i anslutning till
stationerna Rosengård och Persborg.
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STADSKVALITEN

Principdiagram visar möjliga gårdsstorlekar. Grönmarkerade gårdar mostvarar en yta av 1 200 kvadratmeter, gulmarkerade gårdar storlek 800-1200 kvadratmeter samt rödmarkerade
gårdar mindre än 800 kvadratmeter.

Nyttoindikatorer
För att på ett överskådligt sätt sammanfatta hur stadskvaliterna
omsätts i planförslaget används tre mätbara nyttoindikatorer i
form av avstånd, mängd eller yta:
•Funktionsblandning
•Blandad skala och typologi
•Invånartäthet
För att se utfallet av dessa nyttoindikatorer hänvisas till kapitlet
Konsekvenser och rubriken Mätbara nyttor och sociala konsekvenser.

RIKTLINJER för stöd i det fortsatta detaljplanearbetet:
•

Framtagande av utformningsbestämmelser ska utgå från teserna i styrdokumentet ”Arkitekturstaden”.

•

Bottenvåningar i gatuhörn och mot hållplatser och stationer ska förses med högre bjälklag för att ska-

•

En del av ett kvarters boendeytan bör vara reserverad för hyresbostäder till ett lägre kostnad samtidigt

pa en flexibilitet vid utvecklingen av service och funktionsblandning.
som en och samma upplåtelseform inte bör omfatta mer än 50 procent av den totala boendeytan för
alla bostäder i ett delområde.
•

Parkeringshus ska fungerar som multifunktionshus med inklädd parkeringsfunktion,möjlighet för till
exempel kommersiell service i bottenvåning som omges av god belysning och grönska.

•

Nivåskillnader mellan nya kvarteren och bakomliggande kvarteren längs Amiralsgatan ska bearbetas aktivt för att skapa attraktiva rum med god utformning med visuella och fysiska kopplingar såsom
trappsatser och planteringar. Stödmurar mot gata ska undvikas.

•

Bostadsgårdars ytor om minst 1 200 kvadratmeter ska eftersträvas (borträknat cykelparkering), parallellt med satsning på kultur såsom utsmyckning i varje kvarter.

•

De boendes cykelparkering ska i första hand lösas inom byggrätt och inte på bostadsgårdars ytor.

•

Starkt inslag av träd och annan grönska i gaturum, offentliga platser och mellan huskroppar ska bidra
till att bibehålla stadsdelens gröna karaktär där Fastighets- och gatukontorets riktlinje om 25 procent
krontäckning av ett delområde bör eftersträvas.

•

Grönytefaktorn 0,6 anges som planbestämmelse.

Planprogram Amiralsgatan och Station Persborg
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ta bort vitt lager så befintliga gatorna syns bättre

STADSKVALITEN
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Gångfartsområden eller lokalgator - livet mellan husen - blir
viktiga rum som länkar ihop tillikommande kvarter med befintliga
kvarter.Stadsbyggnadskontoret: malmö stad.

-Stadshuvudgata för att bryta gatans barriär
Att ge plats för människor i stadsmiljön ska vara i fokus vid utformningen av Amiralsgatan som ny stadshuvudgata. Ramperna
som idag går upp från Amiralsgatan mot Rosengård centrum tar
stor plats i gaturummet och upplevs vara en av de stora barriärerna för att röra sig i området. Förstahandsvalet är att ramperna
rivs och att de två broarna över Frölichs väg och Adlerfelts väg
ersätts med nya sänkta gator med nya plankorsningar över Amiralsgatan.
Amiralsgatan får därigenom en minskad barriärverkan med
möjlighet för fler tvärgåendekopplingar. Genom att samtidigt
omfördela ytan mellan de olika trafikslagen skapas förutsättningar för attraktiva och trygga stadsrum. Läs mer under varje
delområde i kapitel Förslag.
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TYDLIGT
SAMMANLÄNKAD GATA

Principdiagram visar
strategiska
projekt för Tydlig sammanlänkad gata som gör
det möjligt för stadsdelen
att i högre grad länkas
samman med intilliggande närområden.

H

TECKENFÖRKLARING

STRATEGIER
T

Tillkommande kvarter
Tillkommande gatukopplingar

Amiralsgatan utformas som stadshuvudgata med separering
av trafikslagen för bil, buss, cykel- gångvägar samt trädrader på
var sin sida om gatan. Kollektivtrafiken får ett separat körfält.

Gator varierade storlekar i dag
Tillkommande cykelkopplingar vision 2040

liga cykelparkeringar, bilpool och cykelpool för varje fastighet.
Bilplatserna ska i möjligaste mån samnyttjas mellan bostäder,
handel och näringsliv.

Möjliga cykelkopplingar i framtiden
Cykelvägar idag
Tågstation
von
Tro
ils
väg

NYTTOINDIKATORER
För att på ett överskådligt sätt sammanfatta hur stadskvaliteterna omsätts i planförslaget används tre mätbara nyttoindikatorer
i form av avstånd, mängd eller yta:

P

Tillkommande P-hus/ multifunktionshus

H

Justerad placering av befintliga
hållplatser för kollektivtrafik
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Förslaget visar på sju nya parkeringshus/ multifunktionshus. Placering sker så att avstånd till nya bostäder inte är längre
än maximalt 500 meter. Vid genomförandet ska stor vikt läggas vid
utformningen av multihusen så att de passar in och tillför något till
stadsmiljön med exempelvis cykelparkering, biltvätt i bottenvåningar och eventuellt inklädd fasad med kontor. Bild: Fojab Arkitekter.

-Tydlig prioritering av gatans yta till fördel för cykelstråk
samt kollektivtraﬁk
Genom strategin ska fokus ligga på utveckling av kollektivtrafiken med kortare restider, ökad transportkapacitet för fler resenärer och förbättrad punktlighet. Längs Amiralsgatan skapas ett
separat körfält i varje riktning för kollektivtrafiken med mittförlagda busskörfält som en möjlighet enligt stadens trafik och
mobilitetsplan (TROMP). Busskörfältens läge avgörs i ett senare planeringsstadie. Gång- och cykelanslutningar till och mellan
hållplatser görs gena och trafiksäkra.
Förutsättningarna att förflytta sig med cykel och kollektivtrafik
ska även förbättras för att åstadkomma större mobilitet och rörelsefrihet. Det befintliga cykelnätet kompletteras med fler anslutande cykelbanor liksom separata cykelbanor för att öka tillgängligheten och orienterbarheten. De två befintliga gång- och
cykelbroarna över Amiralsgatan behålls och kopplas ner till de
nya passagerna i Amiralsgatan för att öka nåbarhet till Amiralsgatan. I gatrum där cykel- och motorfordonstrafik blandas eller
möts, prioriteras cykeltrafiken bland annat genom att hastigheten anpassas till den cyklande. Se diagram motsatt sida.

•Goda mobilitetslösningar
•Närhet till kollektivtrafik
•Prioriterad cykel- och kollektivtrafik
För att se utfallet av dessa nyttoindikatorer hänvisas till kapitlet
Konsekvenser och rubriken Mätbara nyttor och sociala konsekvenser.

Stadsbyggnadskontoret: Malmö stad.

-Yteﬀektiva parkeringslösningar och mobilitetsåtgärder
Huvudprincipen är att bilparkering ska lösas i samlade parkeringsanläggningar inom respektive delområde med så kallade
mobilitetshus. Detta gäller både ett antal befintliga markparkeringar i planområdet som försvinner när markparkeringarna bebyggs samt parkeringar för tillkommande bostäders bilplatsbehov. Gällande p-norm på 0,5–0,7 bilplatser per lägenhet samt
ytterligare 0,1 bilplats per lägenhet för besökare förutsätter att
mobilitetspaket erbjuds med bland annat attraktiva och tillgäng-
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Typsektion för Amiralsgatan som stadshuvudgata visar tydligt en omprioritering av gatans yta med tillkommande separata bussfiler, separata gångoch cykelvägar på varje sida av gatan, flexzoner för trädplantering som kombineras med ett mindre antal parkeringsfickor. Sektionen illustrerar även de
mittförlagda busshållplatser dit resenär tar sig till via intilliggande övergångställe. Angivna mått och val av busshållplatslägen i sektionen kan komma
att justeras i det fortsatta planarbetet.
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fortsättning...
GATUSEKTIONER
STADSKVALITEN
För stadskvaliten Tydligt sammanlänkad gata används ett antal varierade gatusektioner beroende på vilken trafik som förespråkas.

TYDLIGT
SAMMANLÄNKAD GATA

Typsektion för STADSHUVUDGATA, med dubbelsidig cykelbana och
trädrad samt mittförlagda busskörfält med sidoförlagd busshållplats .

Typsektion för HUVUDGATA, exempelvis Lönngatan där cykeltrafiken
är separerad från övrig motorfordonstrafik, antingen på ena eller båda
sidor samt företrädesvis en eller två trädrader.

RIKTLINJER
för stöd inför det fortsatta detaljplanearbetet:
•

Det ska vara lätt att röra sig in och ut från planområdet.
Trafiksäkra, gena och prioriterade cykelvägar skapas som
tydligt kopplar till hållplatser, skolvägar, fritidsaktiviteter

Typsektion för LOKALGATAN med enkelsidig cykelbana och trädrad.

och andra målpunkter.
•

Det ska vara lätt och bekvämt att åka kollektivt. Hållplatser ska vara tillgängliga och trygga, där störningsmoment för busstrafiken ska undvikas och busstrafiken ska
prioriteras genom korsningar.

•

Nya korsningspunkter med cirka 150 meters mellanrum
på Amiralsgatan ska eftersträvas.

•

Typsektion för LOKALGATA med cykling i blandtrafik samt gångytor
på båda sidor av gatan.

Utveckling av mobilitethus med delningsfunktioner såsom bilpool, cykelpool, gemensamma rum för leveranser
till de nya kvarteren ska eftersträvas för att underbygga
ett lågt bilinnehav.

•

Nya parkeringsanläggningar löses av fastighetsägare/
byggaktörer av parkeringsanläggningar.

•

Cykelparkeringar ska i första hand ske i bottenvåningar

•

Angöring för biltrafik och nyttotrafik ska i första hand

för att frigöra bostadsgårdar till uppehåll och vila.
Typsektion för LOKALGATA på gåendes villkor innebär att fordonens
hastigheter är anpassade efter fotgängare. Gatan är möblerad och
den körbara bredden varierar.

anordnas från lokalgator där entréer även anpassas till
detta.
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Illustration: Malmö stad
Bakgrundsbild: Globespotter
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-Prioritera gångstråk och skapande av levande gaturum
Gångvänlighet är en av de faktorer som bedöms ha stor betydelse för
en god stadsmiljö. För att utveckla ett väl utformat gångvägnät behöver
antalet barriärer minskas väsentligt och omvägar undvikas inom planområdet.
För att följa strategin krävs en komplettering av befintliga gatunätet
med separata gångbanor där det saknas samt flera nya övergångställen.
Därtill ska tillkommande lokalgators trafik ske på gåendes villkor. Se
diagram motsatt sida.

Mötesplatser i form av fler offentliga torg och platser ger stöd
för ökad gångvänlighet. Bildarkiv: Stadsbyggnadskontorret, Malmö stad.

-Ökad ﬁnmaskighet och korsningstäthet för variation och lägre
traﬁktempo
Amiralsgatan, Lönngatan och järnvägen utgör idag tre påtagliga barriärer som medför långa gångvägar för att korsas där det på flera ställen är
upp till 500 meter mellan två korsningspunkter.
För att göra huvudgatorna betydligt mer tillgängliga, ska avståndet
mellan korsningspunkterna minskas. De befintliga gång- och cykelbroarna kompletteras med passagemöjlighet ner till i gatuplan. Vid samtliga hållplatser ska möjligheter skapas för att korsa huvudgatorna.
-Aktiva och varierade gångstråk
En variation av funktioner i anslutning till gångstråk bidrar till att promenader upplevs positivt och skapar ett mervärde utöver nyttan av
själva transporten. Platsbildningar, lokaler för handel och service bör
lokaliseras till lägen där flödet av människor förväntas bli stort och där
förutsättningarna är goda för att göra platsen levande. Rosengård centrum, Persborg torg och Station Rosengård är starka noder för varierade funktioner liksom strategiska gatuhörn.
Livsmiljön i gaturummen är även kvaliteter som ökar gångvänligheten.
Med bebyggelse i varierande uttryck, skalor och funktion, trädplanteringar längs gator och gröningar skapas en livsmiljö som även attraherar gångvänligheten. Se diagram motsatt sida.
NYTTOINDIKATORER
För att på ett överskådligt sätt sammanfatta hur stadskvaliteterna omsätts i planförslaget används tre mätbara nyttoindikatorer i form av
avstånd, mängd eller yta:

Tillkommande kvarter

P

P

grönmarkerade partiet i plankartan

Tågstation

P

HH

P

Tillkommande P-hus/ multifunktionshus

H Justerad placering av befintliga
HH

Station
Persborg

hållplatser för kollektivtrafik

P

ring
väg
en

Kreativ Fotografi- Kulturskolan Malmö © Elevfoto

Gångstråk idag

H

Inre

Persborgs torg har goda möjligheter att utvecklas som en stark
nod i stadsdelens sydvästra hörn med stöd av intilliggande stationsområde och tillkommande bebyggelse och mötesplatser.

Rosengård
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H

Principdiagram visar strategiska projekt för Prioritera gångstråk och skapande av levande gaturum. Med nya gångbanor, fler övergångställen intill bullshållplatser och p-hus ökar
gångvänligheten.
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RIKTLINJER för stöd i det fortsatta detaljplanearbetet
•Korsningstäthet
•Genhet i gångnätet
•Aktiva och varierade gångstråk
Gaturummen utformas omsorgsfullt med täta korsningspunkter, trädrader, aktiva publika bottenplan för närservice
och handel som bidrar till att promenaderna får ett mervärde.
Bildarkiv: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.

För att se utfallet av dessa nyttoindikatorer hänvisas till kapitlet Konsekvenser och rubriken Mätbara nyttor och sociala konsekvenser.

•
Principdiagram visar strategiska projekt för Aktiva och
varierade gångstråk där bland annat nya platsbildningar intill
servicenoder är kvaliteter som ökar gångvänligheten.

Gena, trygga och säkra gångvägar till skola, fritidsverksamheter
och kollektivtrafik.

•

Fasadlängd mot huvudstråk bör inte vara längre än 50–70 meter
för varierad upplevelse och funktioner längs gångstråken.

•

Trädplantering bör finnas utmed såväl ny stadshuvudgata som
uppsamlingsgator.

•

Hög entrétäthet med genomgående entréer bör finnas längs fasader mot huvudstråk.

•

Möjlighet till gångpassage bör finnas mellan de tillkommande
kvarteren.
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STRATEGIER

STRATEGIER
TECKENFÖRKLARING
Fritid, idrott idag

STADSKVALITEN

Kultur idag
Tillkommande målpunkter för kultur
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STRATEGIERNA

© Kimmo Hurri.

Nya gröna allmänna platser

Rosengårdsbiblioteket som ligger i Rosengård Centrum erbjuder även språkcafé, sagostund på olika språk, läxhjälp och bokcafé
för vuxna. Här finns även möjlighet att anordna utställningar, kreativ verkstad, framträdanden och föredrag. Bild: Rosengårdbiblioteket,
Malmö stad

Rosengård

Rosengårds

väg
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centrum

badet
markparkering

Rosengårds
parken
Rosengård

Grönmodellens riktlinje ska följas i möjligaste mån där angivna
maximala gångavstånd från bostäder till allmänna gröningar och
parker efterföljs. Det innebär att befintliga parker och allmänna gröningar behålls samt att nya allmänna gröningar etableras
motsvarande en yta av cirka 1,3 hektar för de områden som utgör
bristområden.
Planprogrammet förespråkar även att nuvarande Rosengårds
herrgårds norra parkdel samt del av markparkering till Rosengårdsbadet inte bebyggs i framtiden.
-Fler målpunkter
Att ha tillgång till aktiviteter för kultur- och friluftliv är viktiga
pusselbitar för att främja en jämlik hälsa. I Rosengårdsfältet och
Rosengårdsparken föreslås nya målpunkter för upphåll för naturpedagogik, parkour, utegym och cykelspårbana. För Cronhielmparken bedöms möjlighet finnas för att skapa fler aktivitetsplatser
som exempelvis utomhusscen och biodling.

Herrgård
Områdena intill Rosengårdsparken (streckad röd linje i nuvarande detaljplan PL852 och PL882 ovan) skulle kunna föreslås
att övergå till allmän park motsvarar en yta av cirka 10 000
kvadratmeter. Det skulle i så fall bidra till att stärka Rosengårdsparkens värde enligt naturvårdsplaen samt stärka kopplingen
av grönska mellan Amiralsgatan och Rosengårdsparken som en
ny entréplats till parken. Plankarta: Stadsbyggnadskontoret, Malmö Stad

Några befintliga aktivitetsplatser behöver anpassas för att även
kunna fördröja skyfallsregn. Vid anpassningen ska nuvarande
kvaliteter förbättras och nya planteringar etableras som bidrar till
ökad biologisk mångfald.

Tillkommande målpunkter för aktivitetsplatser
Tillkommande nedsänkta fördröjningsytor för
skyfallsregn
Tillkommande rekreations/ kulturmiljöstråk
Tillkommande kvarter

Station
Persborg

Jäg
ersr
ovä
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Upprustning av beﬁntliga parker med fler målpunkter knyter
samman delområdena och stärker de boendes identitet. Bild: Flickr

-Upprustning av beﬁntliga parker och ökad grönska
Stadens offentliga parker är en arena för möten och aktiviteter
och avkoppling. Flertalet boende i stadsdelen har god tillgång till
de större parkerna medan tillgång till mindre gröningar i närområdet saknas för några delområden.
Genom strategin ska de befintliga större parkerna rustas upp efterhand som fler människor flyttar in i stadsdelen. En upprustnings- och utvecklingsplan ska inledningsvis tas fram för att säkerställa att parkernas grönstrukturen och andra funktioner rustas
pp. Det gäller stadsdelsparkerna Cronhielmsparken och Rosengårdsfältet samt grannskapsparker som Rosengårdsfältet, Vänskapsparken, Persborgsparken och Gullängsparken .
I upprustningsplanen ska även gröna kopplingar från Rosengård
centrum och Station Persborg ingå med etablering av trädrader
och andra åtgärder längs von Rosens- och von Lingens väg och
längs järnvägsbanken vid Station Persborg.

Platser för uppehåll och aktivitet idag

Rosengård
centrum

ring
väg
en

TILLGÅNG TILL REKREATION
FRITID OCH KULTUR

Tillkommande målpunkter för fritid, idrott

Station
Rosengård

Principdiagram visar strategiska projekt för Fler målpunkter i rekreativa miljöer. Exakt placering och projektering bevakas i det fortsatta detaljplanearbetet.

För att binda samman stadsdelens olika bostadsområden föreslås
ett nytt kombinerat rekreations- och kulturmiljöstråk. Stråket
har potential att överbrygga barriärer och öka rörligheten både
inom stadsdelen och mellan övriga stadsdelar. Se diagram på
motsatt sida.

RIKTLINJER för stöd i det fortsatta detaljplanearbetet
• Framtagande av en upprustnings- och utvecklingsplan för befintliga parkers grönstruktur och
utformning tas fram inför kommande detalplanarbeten.

Lokaler för kultur och fritid

• Gångavstånd till offentligt grönområde eller park

Ett breddat kulturutbud med nya besökspunkter för både boende och besökare från övriga delar av staden ska behovsprövas i
de fortsatta detaljplanearbetena i samverkan med boende i stadsdelen. Det kan vara nya idrottslokaler, utökad kulturverksamhet
liksom lokaler för större kulturinstitutioner.

bör som längst vara 300 meter. Grönområdet ska
vara minst 0,2 hektar stort (Grönmodellen Malmö
Stad).
• Områdeslekplats ska finnas inom 300 meter, minimum 1 000 m2 (Lekplatsprogram för Malmö stad)
• Basutbud för fysisk aktivitet ska finnas inom 500

NYTTOINDIKATORER
För att på ett överskådligt sätt sammanfatta hur stadskvaliteterna omsätts i planförslaget används tre mätbara nyttoindikatorer
i form av avstånd, mängd eller yta:

meter. Multifuktionell aktivitetsyta på 1 000–4 000
m2, markerad promenad- och löpslinga, utegym
(Program för aktiva mötesplatser, Malmö stad).
• Som minimum bör 10–15 kvadratmeter parkmark
erbjudas invånare i stadsdelen när stadsdelen är ut-

•Tillgång till park
•Tillgång till målpunkter/ aktivitetsytor
•Andel obebyggd yta

byggd 2040.
• Finansiering för att öka kvaliteten av gröna och blå
kvaliteter och biologiska mångfalden bör möjlighet
till extern finansiering bevakas som exempel Lo-

För att se utfallet av dessa nyttoindikatorer hänvisas till kapitlet
Konsekvenser och rubriken Mätbara nyttor och sociala konsekvenser.
För att läsa mer om skyfallshantering hänvisas till kapitel Konsekvenser och rubriken Dagvatten och skyfall.

na-bidrag (Lokala naturvårdssatsningar).
• Etablering av odlingslotter i anslutning till bostadshusen prövas i detaljplanerna.
• Nya permanenta lokaler för kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet ska bevakas i det fortsatta detalplanarbetet.
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STRATEGIER
STADSKVALITEN

Niemelä.

Utveckling med service som restauranger, caféer i hörnlägen sker parallellt med utbyggnaden i området. Bildarkiv: Malmö stad,
fotograf Katarina Szuter, 2016.

Fler verksamhetslokaler för kontor, institutioner, saluahllar har möjlighet att etablera sig i gynnsamma pendlarlägen intill stationerna Rosengård och Persborg, och kollektivbusstrafiken genom stadsdelen. För transportintensiva
verksamheter finns goda möjligheter för etablering ut mot
Inre ringvägen. Bilder: Malmö Bildbank
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-Kommunal hälsa, vård, omsorg och social service
Utbyggnad av områdets samhällsservice sker i samma takt som
bostadsbyggandet och ska i första hand lösas inom planområdet. Utbyggnad av särskilt boende, LSS-boende, lokaler för dagverksamhet samt eventuell etablering av ny vård-/ mödravårdcentral ska kunna möjliggöras.
Därutöver ska rehabiliteringslokaler till verksamhet för ordinärt
boende liksom personallokaler för hemtjänst och hemsjukvård
kunna möjliggöras. Möjlighet för fler öppna arbetsmarknadskontor liksom möjlighet för akutboenden, genomgångs- och
övergångsboenden framförallt för gruppen strukturellt hemlösa
ska behovsprövas i det fortsatta detaljplanearbetet. Samlokalisering med andra samhällsaktörer förespåkas. Se diagram motsatt
sida.
Läshänvisning av samhällsservice för Förskola och Grundskola se
nästa uppslag.
-Kommersiell service och verksamheter
Utveckling av kommersiell service, handel och andra former av
verksamheter ska gynnas genom förslaget. Attraktiva lägen är i
första hand vid tågstationer, hållplatser och torgplatser där huvudstråk korsas. Rosengård centrum bedöms ha potential att
kunna utvecklas ytterligare som en fortsatt viktig nod i området. Utvecklingen av det kommersiella utbudet ska ses som en
successiv och långsiktig utveckling efterhand som köpkraften
ökar med ett inflöde av besökare och fler boende i stadsdelen.
Se diagram motsatt sida.
-Förbättra förutsättningar för hållbar pendling till och
från arbetsplatser
Satsningar på både för cykel- och kollektivtrafik ska ske för att
underlätta in och utpendling till stadsdelen.
På längre sikt ska etablering av nya arbetsplatser kunna erbjudas
i de lägen inom planområdet där förutsättningarna för hållbar
inpendling är som bäst, företrädesvis vid tågstationer, hållplatser
och längs Inre ringvägen.
På kort sikt ska satsningar ske för att främja redan etablerade
verksamheter i området genom att underlätta omlokalisering till
nya lokaler i gynnsamma lägen, i takt med att dessa verksamheter växer.

Tillkommande lokaler för kommunal,
regional hälsa, vård och omsorg
Tillkommande kvarter

P

P Tillkommande P-hus/ multifunktionshus
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Fritidsförvaltningen ger ekonomiskt stöd till i föreningslivet i stadsdelen. Crime City Rollers Malmö Roller Derby Club är
en av de mycket framgångsrika fritidsverksamheterna. Foto: Marko
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kontoret, Malmö stad.

Kommunal och regional hälsa, vård
och omsorg idag

Principdiagram visar strategiska projekt för Kommunal hälsa, vård, omsorg och social service . Exakta lägen för utbyggnad av stadens kommunala service för vårdboende, öppen mottagning och dagverksamhet, LSS-boende, temporära bostäder bevakas i det fortsatta detaljplanearbetet.

TECKENFÖRKLARING
Kommersiell service och verksamheter idag
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Utbyggnad av den kommunala och regionala samhällsservicen sker parallellt med utbyggnad i planområdet. Stadsbyggnads-

TECKENFÖRKLARING

Station
Rosengård

Inre

ÖKAT SERVICEUTBUD OCH
TILLGÅNG TILL ARBETSMARKNAD

Principdiagram visar strategiska projekt för Kommersiell service och verksamheter. Exakta placeringar bearbetas i det
fortsatta detaljplanearbetet.
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•Förutsättningar för arbetspendling
•Närhet till samhällservice
•Tillgång till kommersiell service
För att se utfallet av dessa nyttoindikatorer hänvisas till kapitlet
Konsekvenser och rubriken Mätbara nyttor och sociala konsekvenser.

Förskola idag
Tillkommande förskolor
Grundskola idag
Lokaler återgår till grundskolans verksamhet/
alternativt grundskolor som byggs ut
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P
H

Tillkommande kvarter
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Förskolornas närheten till parkerna gör det enkelt att ta sig till
natur och gröna miljöer med möjllighet för utveckling av naturpedagogik, fysisk aktiviteter och samvaro. Bilder: Malmö Bildbank

NYTTOINDIKATORER
För att på ett överskådligt sätt sammanfatta hur stadskvaliteterna blivit bemötta i förslaget har ett urval av nyttoindikatorer
(mätbarar i avstånd eller ytor) tagits fram:
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. Vissa förskolor återgår till grundskolans verksamhet där
nya förskolor behöver bygas . Bild: Flickr

-Kommunal förskola och grundskola
För visionsåret 2040 ses ett behov av ytterligare förskolor och
grundskolor när fler flyttar in i området.
Grundskoleplatser (cirka 500 platser) bedöms kunna lösas genom att förskolans lokaler på Örtagårdskolan, Apelgårdsskolan
och Annelundsskolan återgår till grundskolan. Om det inte är
möjligt för grundskolan att överta dessa lokaler, behöver staden
se över utbyggnadsmöjligheter vilket skulle kunna innebära utbyggnad av grundskoleplatser på Rosengårdsskolan och/eller
Värner Ryden skolan.
För de förskoleplatser som uteblir när grundskolan återgår till
ovan nämnda lokaler, lösas dessa platser genom att befintliga
förskolefastigheter i området byggs ut med motsvarande cirka
250 platser. Resterande 200 förskoleplatser bedöms kunna avvecklas då befolkningsprognosen fram till 2040 visar en minskning av barnkullar i förskoleåldern inom dagens befintliga bostadsbestånd.
För den tillkommande bebyggelsens behov fram till visionsåret
2040 föreslås cirka 450 förskoleplatser inom stadsdelen.

Principdiagram visar strategiska projekt för utbyggnad av kommunla grundskolan och förskolan för att försörja planprogrammets tillkommande bostäder. Framtagande av nya platser sker samtidigt med framtagande av detaljplaner för nya bostäder.

RIKTLINJER
Stöd i det fortsatta detaljplanearbetet

UTBYGGNAD kommunal förskola

ETAPPINDELNING kommunal förskola

För vision 2040 föreslås nybyggnad med cirka 450 förskoleplatser:
• Fastigheten Landshövdingen 1: cirka 80 platser
• Fastigheten Kloren 1: cirka 80 platser
• Landskamreraren 5: cirka 80 platser
• Fastigheten Gulmåran 1: cirka 80 platser
• Ytterligare ny förskola i norra delen av stadsdelen i närheten av
Östra kyrkogården behöver lokaliseras med cirka 130 platser.

Följande etappindelning föreslås av förskoleplatser för de nya bostädernas
behov:
• 130 platser löses i perioden år 2020-2025 där 500 nya bostäder beräknas
uppföras.
• 160 platser perioden år 2026-2030 där 900 bostäder beräknas uppföras
• 160 platser perioden år 2031-2040 där 1 400 bostäder beräknas uppföras.

Ersättningsplatser vid utflyttning från grundskolans lokaler föreslås
genom utbyggnad av de befintliga förskolor som Klövervallen, Vitklinten, Pilevallen och Högatorp motsvrande cirka 250 platser.

28 - Planprogram Amiralsgatan och Station Persborg

• Procentandel ytor (BTA) lokaler för verksamheter bör ligga mellan 10–30 procent.
• Nya lokaler bör placeras vid strategiska lägen som stationer, hållplatser och hörnlägen.
• Multifunktionshus (parkeringshus) bör även
ge möjlighet för andra blandade funktioner.
• Samnyttjande av lokaler bör eftersträvas
både inom kommunal och kommersiell service.
• All form av delningsekonomi förespråkas.
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FÖRSLAG
I detta kapitel ges en överblick över förslagets fysiska
utformning presenterat i en strukturplan.
Förslaget redovisas därefter i geografiska mindre delområden med konkreta förslag på nya gator, ny bebyggelse, platsbildningar, förskolor och parkeringslösningar.
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Bostäder: 285 000 kvadratmeter bruttoarea ≈ 2 800 bostäder varav
1 800 bostäder på kommunal mark
Arbetsplatser kontor/handel: 60 000 kvadratmeter bruttoarea
motsvarande cirka 1 500 arbetsplatser
Nya förskoleplatser: 240 stycken inom planområdet
Nya parkeringsplatser: 3 930 bilplatser, varav befintliga markparkeringar som ersätts: 820 bilplatser.
Nya cykelplatser: 9 000
Ny allmän gröning/park: 1,3 hektar
Nya offentliga platser/ torg/ hållplatser: 10 600 kvadratmeter
Raingarden längs Amiralsgatan: ambition finns

22. Som en del av funktionsblandningen
tillförs lokaler för verksamheter, kontor och
service i strategiska lägen för pendling och
varutransporter.
33. Nya boendeformer som radhus, flerbostadshus för hyres- och eget ägande.
44. Nya publika funktioner i bottenvåning
samt funktioner för bland annat cykelrum
och tvättstuga.
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11. Amiralsgatan omvandlas till stadshuvudgata med separat busskörfät, gång- cykelstråk på var sida som bidrar till en ökad
stadskänsla med ett levande gaturum. Bostadsentréer vänds ut mot gatan och privata
bostadsgårdar inom kvarteren.

5 Flera nya platsbildningar skapar trygga
5.
och trivsamma mötesplatser att uppehålla sig på.
66. I de mest offentliga och stationsnära lägena och Rosengård centrum föreslås högre
solitär bebyggelse som ett sätt att markera
områdets noder.
77. Den nya bebyggelsen har företrädesvis
högre våningstal i anslutning till huvudgatorna och mot järnvägen och är mer småskalig in mot gränder och lokalgator.
88. I delar av planområdet utformas bebyggelse med krav på en lägsta golvläggningsnivå på cirka 1,6 meter som skydd mot
skyfallsregn.
99. Trappor, avsatser och ramper gör den
nya bebyggelsens entréer tillgängliga från
gatan med suterrängvåningar i bottenplan.
10 Frölichs väg och Adlerfelts väg sänks
10.
och ansluter till Amiralsgatan i nya plankorsningar.
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FÖRSLAG

FÖRSLAG

Norr

DELOMRÅDE – STATION ROSENGÅRD
Station Rosengård öppnade för persontågtrafik i december 2018
och betraktas som en viktig kollektivtrafiknod i Malmö. Stationsområdet är idag strategiskt placerat mellan befintliga verksamhetsområden, bostadsområden och starka cykelstråk. I förslaget
utnyttjas stationsområdets potential och kopplas ihop med Amiralsgatans nya gaturum med ny bebyggelse och nya mötesplatser.
En framtida utbyggnad av perongen för att tillpassa Öresundstågen ska möjliggöras för avstigning/påstigning även på den norra
sidan om Amiralsgatan.
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Bebyggd miljö
På den norra sidan om Amiralsgatan planeras för en varierad och
blandad kvartersbebyggelse i 4–6 våningar med stora avskilda innergårdar och utmed de lugnare kvartersgatorna föreslås bebyggelse i 2–4 våningar. I ett av de större kvarteren föreslås en förskola med plats för 80 barn. Utöver bostäder och verksamheter
finns potential för planområdet att hysa större institutioner inom
kultur, fritid och utbildning. Intill stationsområdet söder om
Amiralsgatan föreslås en solitär högre byggnad samt u-formade
kvarter och vid korsningen Amiralsgatan/Västra Kattarpsvägen
planeras för verksamhetslokaler i bottenvåningen.
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Gatunät
För att möjliggöra angöring till de nya kvarteren kompletteras
den befintliga gatustrukturen med nya kopplingar utformade
som lokalgator på de gåendes villkor med medlöpande in-och utfarter mot Amiralsgatan. Nya cykelbanor föreslås anläggas längs
Volframgatan och Västra Kattarpsvägen mellan Amiralsgatan och
Rosengårdsstråket samt över till Emilstorp som ett strategiskt
projekt som syftar till att utveckla huvudcykelnätet mellan Amiralsgatan och Persborg. Amiralsgatan får eget busskörfält för kollektivtrafiken.
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Aktiva bottenvåningar prioriteras
STRUKTURPLAN, SKALA 1:3000
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Ny allmän plats eller allmänt torg
Ny park

T

Möjlig lokalisering av en högre solitär byggnad kan fungera
som institution, medborgarcentrum, kulturcentrum eller undervisning placeras i direkt anslutning till stationsområdets ut mot
Amiralsgatan. Bild: Fotograf John Gollings, Arkitekt fjmt.

FAKTA
Inom delområdet finns möjlig plats för
Bostäder: 55 000 kvadratmeter bruttoarea ≈ 550 bostäder
Arbetsplatser kontor/handel: 13 000 kvadratmeter bruttoarea ≈ 260 arbetsplatser

Nytt hållplatsläge

Parkeringsplatser: 740 bilplatser 1800 cykelplatser
varav befintliga p-platser som ersätts: 100 bilplatser
Allmän gröning: 6 000 kvadratmeter
Ny offentlig plats Torg: 2 000 kvadratmeter

Planområdesgräns

H

Studios.

Förskoleplatser: 80 stycken, friyta 30 kvm/barn

Oﬀentlig plats och stråk
I kvarteret direkt norr om stationsområdet på andra sidan Amiralsgatan föreslås en breddning av trottoaren och en ny platsbildning i anslutning till den nya busshållplatsen. Platsbildningen
övergår enligt förslaget till en nyanlagd gröning/park om cirka
6 000 kvadratmeter intill Amiralsgatan. På östra sidan av stationsområdets skapas en offentlig plats med ytor för rörelse, lek
och möten. Den nya platsen avser att öka tryggheten i stationsområdet och stärka kopplingen
kopplinge
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Verksamhetslokaler förespråkas

I direkt anslutning till stationsområdets östra sida en ny
långsträckt allmän mötesplats. Här finns utrymme för rörelseoch vistelseytor av olika slag. Bild: Fotograf Florian Groehn, Arkitekt Apect
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Bostadsgård

Amiralsgatan

Tvärsektionen visar det nya gaturummet i förhållande till tillkommande bebyggelse. Den nya allmänna gröningen etableras i korsningen Amiralsgatan/Scheelegatan och skapar en mötesplats med möjlighet att knyta an till utåtriktad service i anslutande bottenvåningar.
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FÖRSLAG

Station Rosengård

NULÄGESBILD
STATION ROSENGÅRD

Emilstorp industriområde

Station Rosengård

Scheelegatan

Amiralsgatan
Bild Google maps

Tre Skåne
Scheelegatan

Västra Kattarpsvägen

Amiralsgatan
Illustration visar möjligt omvandling av Amiralsgatan sett mot
Station Rosengård i väst när planområdet är helt utbyggt. De två
främsta kvarteren av Emilstorp industriområden övergår till kvartersmark för bostäder, förskola och lokaler för service.
Nya gator på fotgängares villkor etableras mellan bostadskvarteren
längs Amiralsgatan och bakomliggande befintliga bostadskvarter.
Här finns utrymme för bostadsgårdar för uppehåll och lek.

Illustration: Mandaworks. Bakgrundsbild: Google maps
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FÖRSLAG

FÖRSLAG
Norr

DELOMRÅDE – VÄSTRA AMIRALSGATAN
Delområdet Västra Amiralsgatan förbinder stationsområdet
med Rosengård centrum. Idag domineras stadsbilden av den
trafikerade Amiralsgatan som fungerar som genomfartsled.
I förslaget utvecklas planområdet istället till en levande stadshuvudgata med nya gång- och cykelvägar, nya mötesplatser och en
stadsmässig bebyggelse utmed båda sidor av gatan.
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Gatunät
Ramperna upp mot Rosengård centrum från Amiralsgatan föreslås ersättas med ny bebyggelse. Amiralsgatan förses med gångoch cykelvägar och trädplanteringar. In till de nya kvarteren
norr om Amiralsgatan föreslås två nya lokalgator på de gåendes
villkor med in- och utfart via Adlerfeldts väg respektive Scheelegatan samt medlöpande in- och utfart mot Amiralsgatan. I
kvarteren söder om Amiralsgatan kan angöring till ny bebyggelse ske söderifrån på kvartersmark.
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Bebyggd miljö
På den norra sidan om Amiralsgatan planeras för en varierad
och blandad kvartersbebyggelse i 4–6 våningar med stora avskilda innergårdar och utmed de lugnare kvartersgatorna föreslås byggnader i 2–4 våningar. Söder om Amiralsgatan föreslås
en bebyggelse av mer varierad karaktär såsom tillbyggnader och
komplement till befintlig bebyggelse. I anslutning till busshållplatsen kan en ny plats för uppehåll och möte skapas samt nya
lokaler i bottenvåningarna. Intill Rosengård centrum ligger
Amiralsgatan nedsänkt där ny bebyggelse behöver lösas med suterrängvåningar i bottenplan.

Örtagårdstorget

ev.
kva
rte
rsg
ata

Örtagården

Roseng
Ro
Rose
seen
ng
gåård
cceent
ntrum
u

chitekten.

FAKTA
Inom delområdet finns möjlig plats för
Bostäder: 47 000 kvadratmeter bruttoarea ≈ 470 bostäder
Arbetsplatser kontor/handel: 3 000 kvadratmeter bruttoarea

TECKENFÖRKLARING

Oﬀentlig plats och stråk
Den befintliga gång- och cykelbron över Amiralsgatan längs
Staël von Holsteins väg behålls och kompletteras med passage
över Amiralsgatan i gatuplan. Väster om bron intill hållplatsläget föreslås en offentlig plats. Öster om bron utformas den befintliga slänten både som ett grönt inslag i gatubilden och en
plats att uppehålla sig på. Den gröna karaktären omkring broarna förstärks för att stärka och bevara den gröna kopplingen mellan Rosengårdsfältet och Cronhielmsparken.
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Mindre gårdsrum med en lägre våningstal för den nya bebyggelse inne i kvarteren bidrar till en varierad skala med goda
dagsljusförhållanden. Bild: Fotograf Simon Menges, Arkitekt Zanderroth Ar-
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≈ 60 arbetsplatser
Förskoleplatser: 0 stycken
Parkeringsplatser: 740 bilplatser 1270 cykelplatser
varav befintliga parkerningsplatser som ersätts : 360 biplatser
Ny allmän gröning: 1 000 kvadratmeter
Ny offentlig plats Torg: 1 000 kvadratmeter
Ny offentlig plats vid hållplats och gc-bro: 900 kvadratmeter

Ny park
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Nytt hållplatsläge
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Ny lokalgata

Apelgården
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Tvärsektionen visar hur nya rörelser ner mot Amiralsgatan kan uppmuntras genom att uppföra trappor
som leder vidare in mellan gränderna till bakomliggande bostadsbebyggelse.

Planprogram Amiralsgatan och Station Persborg

- 39

FÖRSLAG

Tre Skåne
Kryddgården

NULÄGESBILD
ROSENGÅRD CENTRUM

FÖRSLAG

Rosengård centrum

Adlerfelts väg

Amiralsgatan

Bild Google maps

Vilka är fördelarna med att ersätta broarna vid
RSLAG
RosengårdFÖ
centrum
med nedsänkta gator till
Amiralsgatan?

FÖRSLAG

•Uppfyller syftet med en stadshuvudgata som ska
binda samman stadsväven och bruta barriärer.
•Att ersätta ramperna upp till centrumet med ny bostadsbebyggelse intill stadshuvudgata är en förutsättning för förslaget.
• Fler korsningspunkter längs Amiralsgatan bidrar till
en ökad stadsmässighet och en lugnare trafikrytm.
•Ökar nåbarheten till Amiralsgatan och hållplatser
och därmed incitamentet att resa kollektivt.
•Stärker rörelsestråk ner till Amiralsgatan när fler
korsande fordons-, gång- och cykelvägar ansluter till
gatan.
•Ökar indirekt trygghet att röra sig längs Amiralsgatan.
•Rosengård centrum som östra Malmös största centrumanläggning för handel - blir mer tillgänglig med
kontakt direkt till Amiralsgatan.
•Uppfyller stadens mål om att omvandla infartsleder
till stadshuvudgator enligt både Trafik- och mobilitetsplanen och Översiktsplanen.
Adlerfelts väg
Iillustrationen visar möjlig utveckling av Amiralsgatan intill Rosengård centrum sett mot öster. Adlerfelts bron har ersatts med
nedsänkt gatukorsning ut mot Amiralsgatan.
En ny torgplats längs Amiralsgatan utformas i anslutning till Rosengård centrums norra sida som ger möjlighet för uppehåll och möten.
I ett nytt parkeringshus mitt emot torgplatsen finns möjlighet för
parkering med direkt ingång till centrumet. Logistikfunktionen till
Rosengård centrum kvarstår förutsatt att varutranporterna ersätts
med 12 meters transportfordon.
Amiralsgatan
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FÖRSLAG

FÖRSLAG
DELOMRÅDE – ROSENGÅRD CENTRUM

Norr

Rosengård centrum är en viktig nod både som handelscentrum och stadsdelscentrum med bibliotek, föreningsliv och sporthall. Centrumet ligger
upphöjt från Amiralsgatan och nås idag via ramper, upphöjda gång- och
cykelbroar som gör att centrumet upplevs slutet gentemot omkringliggande områden och gator. Genom förslaget stärks centrumet med nya funktioner och mötesplatser. Baksidor blir framsidor. Gaturummen runt anläggningen levandegörs med ny bebyggelse, mötesplatser och förbättrade
kopplingar.
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Bebyggd miljö
På Rosengård centrums nuvarande markparkering föreslås nya bebyggelsekvarter med privata gårdar och entréer både från centrumnivån och de
omgivande gatorna. Väster om centrumet föreslås ny bostads- och kontorsbebyggelse i form av punkthus med mindre gårdsrum mellan. Bebyggelsen föreslås vara högre (4–6 våningar) ut mot de omgivande gatorna
och lägre (2–4 våningar) in mot centrumstråken. Centrumanläggningen
får en ny entré direkt från Amiralsgatan i dess hörnlägen och utmed gatan
föreslås nya lokaler. I den norra delen ges plats för en ny förskola med 80
platser.
Gatunät
För att minska Amiralsgatan som en barriär rivs ramperna upp till centrumet. Frölichs väg och Adlerfelts väg sänks ner och ansluter till Amiralsgatan i nya plankorsningar. Fröhlich väg, Adlerfelts väg och von Rosens väg
förstärks med separata gång- och cykelbanor och nya trädplanteringar.
Befintliga parkeringsdäck under centrumet kan bibehållas och eller kompletteras med nya parkeringshus på var sin sida om centrumanläggningen med infarter via Adlerfelts respektive Fröhlich väg. Varuleveranser till
centrumanläggningen kan fortsättningsvis ske via ombyggda varuintag på
centrumets västra sida från Adlerfelts väg.
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Oﬀentliga platser och stråk
På den upphöjda centrumnivån mellan befintlig centrumbyggnad och
den nya bebyggelsen föreslås ett gångstråk på kvartersmark, några platsbildning samt trappa ner till von Rosens väg (Rosengårdsstråket). Vid den
nya entrén i gatunivå mot Amiralsgatan på centrumets västra sida skapas
ett mindre entrétorg. I anslutningen till den nya busshållplatsen på centrumets östra sida kan en terrasserad plats med inbyggda ramper anläggas
som fungerar som förbindelselänk mellan gatan och centrumnivån. Befintliga gångbroar till centrumanläggningen bibehålls men kompletteras
med nya trappor och nytt läge för hissar.

Michael Feser, Herrburg Landschaftsarchitekten.

För den nya platsbildningen nere längs Amiralsgatan finns
möjlighet att anlägga trappor som kopplar ihop det planskilda
stråket upp mot Rosengård centrum som medför ett mer levande gaturum. Bild: Fotograf Christian Philips Photography, Arkitekt Klopfer Martin
Design group.

FAKTA
Inom delområdet finns möjlig plats för
Bostäder: 44 000 kvadratmeter bruttoarea ≈ 440 bostäder
Arbetsplatser kontor/handel: 9 700 kvadratmeter bruttoarea ≈ 200 arbetsplatser
Förskoleplatser: 80 stycken, friyta 30 kvm/barn
Parkeringsplatser: 490 bilplatser 1410 cykelplatser
varav befintliga parkeringsplatser som ersätts : 0 bilplatser
Park: 0 kvadratmeter
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Nytt hållplatsläge
Sektionspilar

De nya bostadskvarteren på västra sidan av Rosengård
centrum får betydligt mindre bostadsgårdarna än vad riktlinjen
anger. Kvaliteten på gårdarna ska därför kompenseras. Bild: Fotograf
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Längsgående sektion Amiralsgatan: Nya rörelser upp mot Rosengård
centrum sker direkt från Amiralsgatan när nya entreer och trappor byggs.

Amiralsgatan
g
Tunneln under Rosengård centrum aktiveras med förstärkt belysning och fasaddekoration
för ökad överblickbarhet och attraktivitet.

Allmänt busstorg
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b
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Frölichs väg
Avfartsramp

Amiralsgatan
Bild Globespotter

Gångbro

´Busstorg

Frölichs väg

Amiralsgatan

Illustrationen visar möjlig utbyggnad nere längs Amiralsgatan
intill Rosengård centrum sett mot väst där Frölichs väg har sänkts
ner till Amiralsgatan. På norra sidan finns den nya platsbildningen
med trappor från Amirlsgatan upp mot Rosengård centrums övre
plan.
Den ny bebyggelsen längs Amiralsgatan kräver en högre sockel för
framtida skyfallsregn där ramper löser tillgängligheten upp till entréerna.

Illustration: Mandaworks. Bakgrundsbild: GlobesSpotter
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NULÄGESBILD
TUNNEL UNDER
ROSENGÅRD CENTRUM

Amiralsgatan
Källa Google map

Bild: GlobeSpotter

VY MOT TUNNEL UNDER ROSENGÅRD CENTRUM
Från gatan är det möjligt att röra sig upp till Rosengård centrums
övre plan via torgen, trappsatser och ramper till entréer och via
trottoar upp mot de intilliggande gatorna Adlerfelt- och Frölichs
väg vid ihållande skyfallsregn.

Vid skyfallsregn
Området runt Rosengård centrum ligger lågt vilket får till följd att
regnvatten samlas här vid ihållande skyfallsregn. Genom förslaget
kommer översvämningsnivån kunna hållas till maximalt 1,5 meter
(rödmarkerad linje i bilden) jämfört med nuvarande översväningsnivåer på över 2 meter.
Vid tillfällen för skyfallsregn behöver trafiken fortsättningsvis omdirigeras till samma alternativa vägar som finns idag, under den tid
regnvattnet behöver för att sjunker undan innan trafiken kan återgå
till det normala.
Frågan om omledning av trafiken vid sådana händelser ska beaktas i
det fortsatta detaljplanarbetet.

Illustration: Mandaworks. Bakgrundsbild: GlobeSpotter
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Adlerfelts väg

46 - Planprogram Amiralsgatan och Station Persborg

Offentligt torg ner mot Amiralsgatan

Tunnel under Rosengård centrum

1,5 meters fasadsockel med
upphöjd ramp

befintlig gångbro över
Amiralsgatan

Trappsats ner till Amiralsgatan
med ramper

Frölichs väg

1,5 meters fasadsockel
med upphöjd ramp
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DELOMRÅDE ÖSTRA AMIRALSGATAN

Norr

Delområdet Östra Amiralsgatan är det sista avsnittet för omvandling till en stadshuvudgata som knyter ihop Amiralsgatan
med Inre ringvägen.
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Bebyggd miljö
Utmed Amiralsgatan föreslås en ny blandad kvartersbebyggelse i 4–6 våningar och entréer mot Amiralsgatan med en skyddad gårdssida vänd bort från Amiralsgatan. Utmed de lugnare
kvartersgatorna och mot befintlig bebyggelse föreslås bebyggelse
i 2–4 våningar med exempelvis radhus och markboende. I den
östra delen, närmast Inre ringvägen, finns två kvarter med utrymme att etablera större verksamheter i ett fördelaktigt transportläge. I anslutning till busshållplatsen inrättas den nya bebyggelsen med aktiva bottenvåningar.
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Gatunät
För att möjliggöra angöring till de nya kvarteren förlängs de befintliga lokalgatorna Widells väg och Ramels väg och kompletteras med medlöpande in- och utfarter mot Amiralsgatan. I den
östra delen kan ett parkeringshus placeras som ersätter befintliga markparkeringar och tillgodoser nya behov av bilplatser. Nya
cykelbanor kan förläggas utmed Thomsons väg och Ramels väg,
som ett led att utveckla huvudcykelnätet i riktning mot Husie.
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Herrgården

Oﬀentliga platser och stråk
Den befintliga gång- och cykelbron föreslås kompletteras med
passagemöjlighet i gatuplan. Brofästet byts ut så att stödmur eller byggnadskontruktioner gör det möjligt att aktivera området
direkt under bron.
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Gerlach.

FAKTA
Inom delområdet finns möjlig plats för
Bostäder: 101 000 kvadratmeter bruttoarea ≈ 1 000 bostäder
area ≈ 560 arbetsplatser

Ny bebyggelse

Förskoleplatser: inga
g
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m
Ra

Nytt p-hus
Våningsspann (2-4 vån., 4-6 vån., 8+ vån.)

2-4, 4-6, 8+

Inre
ringvägen

Parkeringsplatser: 1490 bilplatser 3 380 cykelplatser
varav befintliga p-platser som ersätts : 270 bilplatser
Plantering befintlig gc-bro: 1 800 kvadratmeter

Prioriterad aktiv bottenvåning

Plats intill hållplats: 600 kvadratmeter
Rosengårdsfältet

Verksamhetslokaler förespråkas

H

Mellan de nya kvarteren längs Amiralsgatan och den befintliga bebyggelse finns utrymme för gatukopplingar, slänter
eller trappsatser. Högre stödmurar ska unvikas. Bild: Fotograf Felix

Arbetsplatser kontor/ handel: 28 000 kvadratmeter brutto-

Nya bebyggelsekvarter

P

Besökaren till Amiralsgatan möts av en öppen och inbjudande entrégata med överblick över ett sammankopplat gatunät, med människor i rörelse, urban service och aktiva bottenvåningar. Bild: GlobeSpotter.
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TVÄRSEKTION DD, skala 1:600

Amiralsgatan
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Tvärsektionen visar hur den befintliga gång- och cykelvägen över Amiralsgatan ansluter till den nya bebyggelsen som ligger i direkt anslutning till
bron. Brofästet byts ut så att stödmur eller byggnadskontruktioner gör det möjligt att aktivera området direkt under bron.
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DELOMRÅDE – STATION PERSBORG
I stadsdelens sydvästra hörn ligger Station Persborg som återöppnades för persontågstrafik i december 2018. Persborgs torg,
upplevs idag som tämligen avskilt från stationen och omgivningarna. Genom förslaget etableras stationsområdet som en
mer tillgänglig nod mitt emot de nya bebyggelsekvarten med
en ny mötesplats och tydligare kopplingar till närområdet.
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Hindby

Prioriterad aktiv bottenvåning
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Verksamhetslokaler förespråkas
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Ny allmän plats eller allmänt torg

Bebyggd miljö
Kring Sation Persborg föreslås nya varierade bebyggelsekvarter i omväxlande i 4–6 våningar och i 2–4 våningar med lugna
gårdsrum vända från banvallen och Lönngatan/Jägersrovägen
med nya bostadskvarter. I direkt anslutning till stationen planeras den nya bebyggelsen för verksamheter. Det gör det möjligt för befintliga verksamheter att etableras sig ett mer centralt
stationsnära läge för kontor, handeln och service liksom i aktiva bottenvåningar utmed Lönngatan. I den sydöstra delen av
planområdet föreslås en friliggande förskola med plats för 80
barn.
Gatunät
Den nya bebyggelsen föreslås göras tillgänglig för fordonstrafik via nya lokalgator på fotgängares villkor. De nya lokalgatorna kopplas ihop med Augustenborgsvägen, Gullregnsgatan och
Ekgatan. En ny busshållplats öster om stationen ses kunna ersätter de två befintliga busshållplatserna Persborgs station och
Persborgs torg för att koncentrera rörelserna till stationsområdet. En ny cykelbana på norra sidan av Lönngatan samt en ny
cykelkoppling mellan Persborgsgatan och Lönngatan ses kunna
öka nåbarheten omkring stationen. Den befintliga gång- och
cykeltunneln under järnvägen söder om Lönngatan, som för
närvarande är stängd, rustas upp och kopplas ihop med nya
gång- och cykelvägar som ett led i utvecklingen av huvudcykelstråket mellan Fosie och Rosengård.
Oﬀentlig plats och stråk
I slänten mellan Persborgs station och Persborgs torgs föreslås
en ny terrasserad platsbildning anläggas för att stärka kopplingarna mellan det befintliga torget, stationen och den nya busshållplatsen. I anslutning till denna plats och i förlängningen av
Södervärnstråket föreslås nya gångpassager över Lönngatan.

Busshållplatsen förstärks med en ny mötesplats
i norra slänten mellan nya busshållplatsen och Persborgsgatan.
Bild: Fotograf Florian groehn, Arkitekt Apect Studios.

Ny radhusbebyggelse
kan uppföras längs Södervärnstråket. Bild: Fotograf Per Kristiansen, Arkitekt Andersson-Arfwedson.

FAKTA
Inom delområdet finns möjlig plats för
Bostäder: 38 000 kvadratmeter bruttoarea ≈ 380 bostäder
Arbetsplatser kontor/handel: 4 000 kvadratmeter bruttoarea
≈ 80 arbetsplatser
Förskoleplatser: 80 stycken, friyta 30 kvaddratmeter/barn
Parkeringsplatser: 460 bilplatser 1 130 cykelplatser
varav befintliga p-platser som ersätts: 90 bilplatser
Allmänt grönstråk: 2 000 kvadratmeter
Torg/ mötesplats: 1 600 kvadratmeter
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TVÄRSEKTION EE, skala 1:600
Bostadsgård

Ny lokalgata/ allmänt grönstråk

Tvärsektionen visar ett snitt genom området med kontinentalbanan i mitten och de allmänna gröna
stråken på varje sida. Den nya bebyggelsen visas här med fem våningar med bostadsgårdar.
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Järnvägen

Ny lokalgata/ allmänt grönstråk

Södervärnsstråket /
Lokalgata

Bostadsgård

Södervärnsstråket till höger som idag används som cykelväg byggs om till lokalgata på de gåendes villkor
på en kortare sträcka motsvarande cirka 50-100 meter. samtidigt som allmänna cykelvägen ska kunna användas på den sträckan.
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Station Persborg

NULÄGESBILD
STATION PERSBORG

Augustenborg

Hindby

Källa Google map

Bild Google maps

Illustration av utbyggnad i anslutning till Station Persborg
med högre våningstal för den nya bebyggelse ut mot Lönngatan.
Nya bostadskvarter vänder ut mot järnvägen längs nya lokalgatan
och föreses med planteringar längs järnvägen. Befintliga bullerplan längs järnvägspåret kompletteras med högre skyddsplank för
att avståndet på 40 meter till järnväg för bostadshus ska vara möjligt.
En ny tunnel under kontinentalbanan förlänger cykelstråket mot
Västra Kattarpsvägen. En ny förskola intill Södervärnstråket etableras.
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Illustration: Mandaworks. Bakgrundsbild: Google maps
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På följande uppslag visas hur den föreslagna bebyggelse kan
upplevas genom att visa på liknande bebyggelse i Malmö idag.
Sex karaktärsområden har definierats och markeras med färgkoder och siffra, se översiktsbild intill. Uppslaget kan användas
som referens för att få en bättre förståelse av förslaget och som
inspiration i det fortsatta arbetet. Exemplen presenteras i samma
skala i plan och sedan som snedbild och gatuvy.

Amiralsgatan

sen

FÖRSLAGET I EN MALMÖKONTEKT

1

3
2
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Översiktsbild av de sex olika karaktärsområdena inom planområdena.

1

2

3

Sluten kvartersstad, liknande det som finns i exempelvis Hyllie:

Öppen kvartersstad, liknande det som finns längs västra Regementsgatan i Slottsstaden

Sammanhängande lameller, liknande det som finns i exempelvis Limhamns sjöstad

4

5

6

Grupp av punkthus, liknande det som finns i exempelvis Kockums Fritid och Västra hamnen

Enstaka signalbyggnader, liknande det som finns vid exempelvis Slussen

Institutionsbebyggelse, liknande det som finns i exempelvis Hyllie

Bilder: CycloMedia, GlobeSpotter, Bloom.
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I detta kapitel beskrivs bakgrund till att ta fram planprogrammet och arbetsmetod. Här beskrivs även vilka
kommunövergripande styrdokument som föranlett
förslaget samt vilka hänsyn som har beaktats till olika
risker som trafikbuller och markföroreningar.
Under rubriken planeringsförutsättningar görs inledningsvis en nulägesbeskrivning och därefter beskrivs
förutsättningar. Analyser och utredningar som tagits
fram som underlag till förslaget beskrivs även här.
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BAKGRUND
UPPDRAG OCH ORGANISATION
En stadsutvecklingsprocess med namnet Amiralsstaden initierades efter rekommendationer av Malmö stads kommission för
en socialt hållbar utveckling 2014. Samtidigt bildades en processgrupp med det övergripande syftet att samla Malmö stads
och samhällets insatser i området för att skapa fler jobb och
bostäder. Amiralsstadens processgrupp har de sista åren bjudit
in fastighetsägare, näringsidkare, verksamheter, föreningar och
Malmöbor till att vara med i dialoger och samarbeten för att utveckla området – såväl fysiskt som socialt.
Samverkan har även skett kontinuerligt mellan stadens förvaltningar bestående av direktörerna från respektive förvaltning som
tillsammans med några av de större fastighetsägarna i området
haft kontinuerliga möten under namnet samordnade styrgruppen
för Amiralsstaden.
Under hösten 2018 gav stadsbyggnadsnämnden stadsbyggnadskontoret därav i uppdrag att ta fram ett planprogram för att
möjliggöra en fortsatt positiv fysiskt stadsutveckling av området
som en ny destination i staden med omvandling av Amiralsgatan till en stadshuvudgata.
En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från flertalet förvaltningar har under hösten 2018 och under våren 2019 arbetat
med framtagande av planprogrammet under projektledning av
stadsbyggnadskontoret. Förankring av arbetet har skett via förvaltningarnas avdelningchefer genom en operativ samordningsledning. Under hösten 2019 har planprogramsarbetet i huvudsak bestått av kompletterande utredningsarbeten.
Syfte
Planprogrammets syfte är att genom fysiska stadsöver gripande satsningar förbättra de sociala förhållandena i
området.
Arbetsprocess
I det inledande planarbetet har strukturella utmaningar identifieras utifrån ett antal platsanalyser med efterföljande frågeställningar. Som svar på frågeställningarna (se sid 13) har fem
stadskvaliteter prioriterats som stöd för att uppnå syftet om att
parallellt utveckla sociala kvaliteter vid den fysiska stadsutvecklingen i området. Till stadskvaliteterna finns strategier och strategiska projekt som stöd för att uppnå dessa stadskvaliteter.
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Metodutveckling
Hur kan man mäta social hållbarhet genom fysisk stadsutveckling?

För att på ett överskådligt sätt sammanfatta hur väl stadskvaliteterna har förankrats i förslaget, har ett urval av nyttoindikatorer (som är mätbara i avstånd eller yta) tagits fram till respektive
stadskvalitet för att mäta den social hållbarheten. Se utfallet av
måluppfyllelsen under kapitel Konsekvenser under rubriken Mätbara indikatorer.
Som stöd till nyttoindikatorerna, har en social konsekvensbedömning gjorts av förslaget där barn-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet även beaktats. Den sociala konsekvensbedömningen avser att bredda kunskapen och förståelsen om hur
förslaget påverkar människans välbefinnande. I den sociala konsekvensbedömningen beaktas även hur förslaget förhåller sig till
Agenda 2030.
Teori
Svenska samhällsekonomiska beräkningar som finns idag visar
på stora samhällskostnader för människor i utanförskap med
exempelvis arbetslöshet, frånvaro vid skolundervisning, trångboddhet, kriminalitet och våld. Svensk forskning som under
2010-talet fördjupat sig i att räkna på kostnaderna för utanförskap poängterar att när samhället satsar resurser på förbättringar för att förmå människor att komma ur ett utanförskap får det
ofta till följd att de resursstarka lämnar dessa stadsdelar. Effekten
kallas lyckoparadoxen.
För att bryta onda cirklar som lyckoparadoxen menar forskningen att en stadsdels attraktionsvärde ökar kraftigt om fysiska barriärer bryts och att blandad bebyggelse med verksamheter
och bostadsbestånd blandas så att människor som har framgång stannar kvar i stadsdelen. Att ge möjlighet att se folk lyckas och samtidigt bo kvar bedöms öka möjligheterna för att fler
människor i dessa områden kommer i arbete med en ökad tro
på en bättre framtid.
Med detta resonemang ses åtgärder som fysiska stadsövergripande satsningar tillsammans fastighetsägares bostadssociala arbete,
genera både en långsiktig företagsekonomisk lönsamhet parallellt med en större samhällsekonomisk lönsamhet. Bostadssocialt
arbete är att ju mer byggherrarna involverar områdets boende i
allt från självförvaltning till anställningar för drift av ett bostadsområde, desto bättre effekter får både stadens och fastighetsägarnas investeringar.
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KOMMUNÖVERGRIPANDE BESLUT
Sedan tidigare har strategiska beslut tagits i kommunfullmäktige och i stadsbyggnadsnämnden som direkt eller indirekt har
legat till grund för planprogrammets framtagande. Följande fem
handlingar har nämnts på de inledande uppslagen:
•
•

•
•
•

Malmökommissionens slutrapport (2014)
Planstrategin för Malmö stads översiktsplan (2018). I
planstrategin har utöver föreslagen utbyggnad i stadsdelen,
även strategier formulerats som tillvaratar barnperspektivet
och jämställdhetsperspektivet.
Platsspecifika riktlinjer till Översiktsplanen (2018)
Malmö stads handlingsplan för bostadsförsörjning (2018)
Malmös Trafik- och mobilitetsplan (TROMP, 2016)

Därtill är även följande strategiska styrdokument och överenskommelser styrande vid framtagande av planprogrammet:
Kommunfullmäktiges överenskommelse med staten
om storstadspaketet (2017)
Genom det så kallade storstadspaketet sker en av 2000-talets
hittills största infrastruktursatsningar i kollektivtrafik och cykelbanor i staden som ska vara färdiga år 2031. Satsningen innebär att åtta av stadens busslinjer blir elektrifierade och att fem
busslinjer omvandlas till Malmöexpressen med hög framkomlighet för busstrafiken. Även Lommabanan byggs ut. Staden ska i
sin tur bygga 28 000 bostäder som ska fördelas inom de sträckor där dessa fem busslinjer går. Dagens stadsbusslinje nummer
5 som går genom planområdet längs Amiralsgatan, är en av de
busslinjer som berörs av storstadspaketet.
Syftet med infrastruktursatsningen är att optimera den samhällsekonomiska lönsamheten genom att förenkla för Malmöborna att hitta arbete och bostäder och samtidigt stärka den sociala tryggheten, sprida välfärden och göra staden mer attraktiv
utanför stadskärnan.
Agenda 2030
I september 2015 antog 193 av världens länder den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling någonsin. Kommunfullmäktige i Malmö stad har beslutat att följa Agenda 2030 med
Förenta Nationernas 17 globala hållbarhetsmål. Det övergripande syftet med Agenda 2030 är bland annat att avskaffa extrem
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och
rättvisa och vidta åtgärder mot klimatförändringarna.
I planprogrammet berörs främst mål 3.4) att till år 2030 förebygga insatser för att främja psykisk hälsa och välbefinnande,
mål 4.2) att säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till
förskola av god kvalitet och förberedelse att börja grundskolan,
mål 5) att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och
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flickor, mål 10) att möjliggöra att alla människor blir inkluderande i det sociala, ekonomiska och politiska livet, mål 11.1) att
säkerställa tillgången för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt
överkomliga bostäder, mål 11.6) att reducera negativ miljöpåverkan, mål 15.5) att hejda förlusten av biologisk mångfald och
skydda utrotningshotade arter samt mål 15.9) att integrera biologiska mångfalden i lokala utvecklingsprocesser och strategier.
Områdesprogram (2010) Arbetet med områdesprogrammet
för delområdet Herrgården är en femårig satsning för att förbättra välfärd men också förbättra fysiska förutsättningar för en
socialt hållbar utveckling för Herrgården i Rosengård med hjälp
av ett experimenterande arbetssätt. Områdesprogrammets arbete har varit vägledande för många delaktighetsarbeten för den
fortsatta utvecklingen i stadsdelen.
Amiralsstadens mål och värdedokument (2018) För att
uppnå en mer jämlik stad har den samordnade styrgruppen för
Amiralsstaden tagit fram tre långsiktiga mål som har beaktats vid
framtagande av planprogrammet:
• Att bidra till att fler Malmöbor uppnår hållbar försörjning
• Att bidra till ökad jämlikhet i hälsa mellan Malmöbor
• Att bidra till hållbart vardagsliv för fler Malmöbor
Skånetrafikens tågtrafik (Region Skåne) För regionens
långsiktiga planering har staden önskemål om att trafikera Station Rosengård med regionala dubbelkopplade Öresundståg i
framtiden. Det kommer att kräva att perrongerna på Station
Rosengård förlängs ytterligare 70 meter norrut över Amiralsgatan som då beräknas bli totalt cirka 320 meter lång. Planområdet bör därför vara tillgängliga för framtida perronger även på
den norra sidan av Amiralsgatan för att få plats med nödvändiga
stationsfunktioner.
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm (2010)
I Styrdokument Parkeringspolicy och parkeringsnorm anges vilken
norm som ska följas för hur många bil- och cykelplatser som
krävs när områden byggs ut med nya bostäder och olika typer
av verksamheter. Parkeringspolicyn anger att parkering i parkeringshus är en mer kostnadseffektiv lösning än underjordisk
parkering samt att parkeringshus är mer markeffektivt än exempelvis markparkering. Denna policyn ger ett stöd för hur en tät,
grön och blandad stad kan förverkligas när Halvmiljon staden
ska planeras fram till år 2050.
Skyfallsplan för Malmö stad (2017)
Skyfallsplanen för Malmö stad är tillsammans med bland annat
dagvattenplanen, en del av Plan för Malmös vatten. Planen behandlar regn som inte kan hanteras av dagvattensystemet och
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som innebär risker för liv, störningar på samhällsviktig verksamhet, allvarliga personella och materiella skador och skador på
miljön. Skyfallsåtgärder kan samtidigt bidra till en allmänt säkrare hantering av dagvatten. Vid ombyggnad och/ eller förtätning av befintliga områden ska utbyggnadsområdena alltid anpassas efter ett tänkt så kallat hundraårsgegn. De åtaganden som
kommunen ska uppfylla när det gäller hanteringen av skyfall
regleras den kommunala fysiska planeringen bland annat i Plan
och bygglagen (PBL 2010:900) där hänsyn ska tas till översvämningsrisker samt risker för människors hälsa och säkerhet i all
planering (2 Kap. 5§).
Dagvattenstrategin (2007)
Dagvattenstrategin beskriver krav och förebyggande åtgärder för
hantering av dagvatten samt för rening av dagvatten.

KIRSEBERG

TECKENFÖRKLARING
Stadsdelsområdesgräns
enligt planprogrammet

SÖDRA
INNERSTADEN

Östra kyrkogården

ROSENGÅRD Tidigare stadsdelsnamn

Emilstorp
Annelund

T

Apelgården

T

Energistrategi för Malmö (2009)
Den långsiktiga visionen för Malmö år 2030 är att energisystemet försörjs av enbart förnybara energikällor och kännetecknas
av effektiv och säker energianvändning som bidrar till stadens
långsiktiga hållbarhet. Energianvändningen ska sänkas med
minst 20 procent per person till år 2020 och med ytterligare 20
procent till år 2030.
Plan för Malmös gröna och blå miljlöer (2019)
Planen ger stöd för att främja hälsa och välbefinnande genom
att det är enkelt att röra sig, till exempel genom att gå, jogga,
rida och cykla. Planen ger stöd för att antalet träd ska öka samt
att eftersträva fler större träd för att uppnå en högre trädkronetäckning. Planen ger också stöd för att främja den biologiska
mångfalden genom att gator och torg har utformats på ett bra
sätt och att vattenmiljöer, ängsytor och gräsmarker reserverats
för sammanhängande areal för värdefulla biotoper.
Planen ger även stöd för att skydda värdefulla naturmiljöer genom arrendeavtal, liksom att klimatanpassa genom säkrare översvämningshantering där parker, grönytor har anpassats för att
hantera nederbörd och värmeböljor. Avslutningsvis stödjer pla-

Tågstation

Törnrosen
Örtagården

Soﬁelunds

Rosengård

Kryddgården

centrum

industriområde

ROSENGÅRD
Persborg

Miljöprogram för Malmö stad (2009-2020)
Malmö stads miljöprogram har fyra övergripande mål som alla
knyter an till Malmö som geografiskt område; Sveriges klimatsmartaste stad, Framtidens stadsmiljö finns i Malmö, Naturtillgångar ska brukas hållbart samt I Malmö är det lätt att göra rätt.
Miljöprogrammet pekar ut stadsmiljön som en av de viktigaste
faktorerna till ett ekologiskt hållbart Malmö, där det är prioriterat att staden blir renare och tystare samt att de gröna och blå
kvaliteterna utvecklas, vilket sammanfattas i att Malmö ska generera en god vistelsemiljö för alla.

Delområdesgräns

Herrgården
Västra

FOSIE

Kattarp

T

Augustenborg

HUSIE
Hindby
Bakgrundsbild: Lantmäteriet

Flygfoto av stadsdelen enligt planprogrammets avgränsning samt varje delområdes indelning.

nen att stärka invånarnas delaktighet genom bland annat att
eftersträva att boende erbjuds att delta i sitt bostadsområdets
skötsel, att stärka delaktigheten vid åtgärder som förnyelse av
rekreativa områden som i sin tur stärker samhörigheten.

TECKENFÖRKLARING
Flerbostadshus
Småbostadshus
Industriområde
Offentlig park
Kyrkogård
Handel/verksamhet
Förskola/ skola/ idrott

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
NULÄGESBESKRIVNING
Boende i området
Befolkningen enligt planprogrammets stadsdelsindelning uppgår till ca 34 339 invånare (2019). Stadsdelen har haft en positiv befolkningsutveckling under 2000-talet. Befolkningen
beräknas öka med 900 personer fram till år 2023 inom stadsdelen, vilket motsvarar en procentuell tillväxt om tre procent.
N

0

0,5

1 (km)

Diagram: ÅF Malmö.

Kartdiagram över kvarterens användning inom
stadsdelen.
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FAKTA STADSDELENS INVÅNARE
Antal boende i planprogrammets definerade
stadsdelsområde : 34 339
Antal bostäder idag : 14 987
Antal hushåll idag : 14 343
Upplåtelseform
30 procent hyresrätter MKB
30 procent hyresrätter förutom MKB
37 procent Bostadsrätt
3 procent Småhus
Andel förvärvsarbetande
Drygt 66 procent är förvärvsarbetande i stadsdelen vilket är 20 procent lägre än jämfört med
hela Malmö.

Åldersfördelning inom stadsdelen enligt
statiska centralbyrån är i dag:
Ålder Antal
0-5
3 656
6-15
4 496
16-19 1 734

FÖRUTSÄTTNINGAR
Åldersstruktur
Stadsdelen har en större andel av befolkningen i de yngre ålders
-kategorierna jämfört med staden som helhet. Den största skillnaden jämfört med genomsnittet är att stadsdelen har en mindre andel invånare i åldersgrupperna från 65 år och uppåt.
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Rosengård centrum

Dagbefolkning
Stadsdelen har ett positivt pendlingsnetto på cirka 5 600 personer. Det vill säga att det är fler människor som dagligen pendlar
in till stadsdelen än ut från stadsdelen. De huvudsaklinga delområdena för inpendlare är Emilstorps och Sofielunds verksamhetsområde.
Infrastruktur och rörelse inom stadsdelen
Amiralsgatan och Lönngatan är två huvudgator som leder trafik mellan Malmös olika stadsdelar. Amiralsgatan fungerar i hög
grad som infartsled för biltrafik och tung trafik med breda gröna
kantzoner, utan cykelbana eller trottoar och med få tvärgående
kopplingar i markplan över Amiralsgatan.

Amiralsgatan

Foto visar Amiralsgatan idag sett västerut mot Rosengård
Centrum och karaktäriseras av modernismens tidstypiska trafikseparering med bebyggelsen indragen från huvudgatorna.

Inre Ringvägen
Amiralsgatan är en av stadens infartsleder till centrum som går genom Rosengård. Tvärgående kopplingar sker planskilt från Amiralsgatan via broar. Rosengård centrum är stadsdelens största komersiella
servicepunkt och ligger planskilt från Amiralsgatan.

Rosengård

Miljonprogrammens inriktning med SCAFT-planering (trafikseparering) har skapat en kraftigt separerad trafikmiljö som
präglar utformningen av området runt Amiralsgatan med
många broar och tunnlar för bil- gång- och cykeltrafik. Ramper
längs Amiralsgatan leder upp till västra och östra sidan av Rosengård stadsdelscentrum.
Avståndet mellan de anlagda plankorsningarna för fotgängare
och cyklister över Amiralsgatan varierar mellan 200 - 400 meter.
Ett separat övergångsställe finns över Amiralsgatan vid Station
Rosengård intill busshållplatsen samt vid gatukorsningarna vid
Västra Kattarpsvägen och Thomsons väg.
Gångvägnätet i omgivande bostadsområden är väl utbyggt men
upplevs som svårorienterat. Utöver Rosengårdsstråket som går
från Möllevångstorget förbi planområdet och vidare österut,
saknas tydliga kopplingar för gångnät till övriga Malmö. Rörelsestråk för gångtrafiken mellan den södra villabebyggelsen i västra Kattarp och Rosengård är svag och skiljs åt genom parkstråket Rosengårdsfältet.

Tågerrongerna vid Station Persborg sett mot öst, ligger planskilt
från Lönngatan. Cykelvägen går på den södra sidan av Lönngatan
och gående på den norra sidan. Busshållplatsen är idag placerad på
den västra sidan om stationen. Perrongerna till tågtrafiken nås från
fyra trappor samt via ramper. Bild: ÅF Malmö.

Station Rosengård

Persborg

Kopplingen mellan Station Persborg, busshållplatsen och Persborgs torg som en knutpunkt upplevs som otydlig. Det saknas
överblick över hur man tar sig med cykel i området, korsningsmöjligheter över Lönngatan. Järnvägen som barriär ger även stora begränsningar av rörelser runt stationen.

Bild: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafikförsörjningen till Rosengård utgörs av busslinjerna MalmöExpressen 5 samt linje 33 och 35. Busslinje 35
binder samman Persborg och Rosengård. Persborg trafikförsörjs med stadsbusslinje 1 och 35 samt regionbusslinje 141
och 144. Station Rosengård invigdes och Station Persborg
återinvigdes för persontågstrafik i slutet av 2018. Persontågen
trafikeras med halvtimmestrafik i respektive riktning vid högtrafik.
Långa transportfordon

Malmö tätorts inre delar (innanför Inre ringvägen) omfattas
av en miljözon som bland annat begränsar fordonslängder till
maximalt 12 meter.
Amiralsgatan och Scheelegatan är dock undantagna från förbudet och kan därför trafikeras av långa transportfordon (24
meter) utan tillstånd. Även Ystadvägen, Sallerupsvägen, Norra Grängesbergsgatan och delar av Lantmannagatan ingår i
vägnätet för 24-metersfordon.
Därmed går det att nå verksamheterna i Sofielunds industriområde via både Ystadvägen och Amiralsgatan. På samma sätt
går det att nå verksamheterna i Emilstorps industriområde via
Sallerupsvägen.
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TECKENFÖRKLARING
Området når ej gröning inom 300 me-

T

Cronhielmsparken

ter och eller grannskapspark inom 500
meter

Allmänna torg, mötesplatser i stadsmiljö

H

Når gröning och grannskapspark inom
rimliga gångavstånd

TECKENFÖRKLARING

Stationsområdet
Rosengård

T

Örtagårdstorget

Hållplatser för kollektivtrafik

T

Tågstation

H

Offentlig parkmark som underlag för
beräkning antal kvadratmeter park per

Rosens rödamatta

invånare.
Område med höga naturvärden enligt

H

grönmarkerade partiet i plankartan

Enskifteshagen

H

Rosengårds
parken

Gullängen

Naturvårdsplan

Rosengårdsfältet

T Tågstation

Vänskapsparken
Persborsparken

T
Persbrogs torg
Ögårdsparken

Kattarpstorget

          
         

Diagrammet visar tillgång till park och naturområden inom rimligt avstånd från bostadsområden enligt Malmö Stads grönmodell i stadsdelen. Diagrammet redogör även för det
offentliga parkbeståndet som hara stöd i gällande detaljplaner.

GRÖNMODELLEN
Riktvärden för bostäders avstånd till allmänna
park och naturområden av olika storlek:
Gröning

0,2 -1 hektar, maximalt 300 meter från bostad,
minst 0,2 hektar och 30 meter bred.
Grannskapspark

1 - 5 hektar, maximalt 500 meter från bostad,
minst 1 hektar och 50 meter bred.
Stadsdelspark

5-10 hektar, maximalt 1 kilometer från bostad,
minst 5 hektar och 100 meter bred.

Tillgång till rekreation och fritid
Malmö stads grönmodell är ett redskap för att bedöma accetabel tillgång till olika storlekar på parkytor inom ett visst avstånd
för stadens invånare. Analyser av stadsdelen enligt grönmodellen
visar att flera bostadsområden saknar både gröning (den minsta
parkstorleken) inom 300 meter och grannskapspark inom 500
meter. Se diagram ovan.
Tillgången till de större parkkategorierna är generellt god i
stadsdelen. Det saknas dock tydliga promenad- och cykelstråk,
både mellan parkerna och från bostadsområdena samt från Amiralsgatan och de nya stationerna. Den barriär som begränsar tillgång till parker är förutom de stora infartslederna och järnvägen
även idrottsplatsens aktivitetsytor som ofta är inhägnade.
Såväl befintligt aktivitetsutbud i stadsdelens parker liksom parkernas utformning har utvecklingspotential.

Stadspark

>10 hektar, maximalt 2 kilometer från bostad,
minst 10 hektar och 200 meter bred.
Större natur- och rekreationsområde

>35 hektar, maximalt 3 kilometer från bostad,
minst 35 hektar och 300 meter bred.

Stadens intentioner för naturvård anges i naturvårdsplanen där
Rosengårdsparkens träd finns angivna och ska möjligaste mån
ska erhålla ett varaktigt skydd mot exploatering liksom att grönområdena i Rosengårdsparken underhålls och förvaltas på ett
sådant sätt att naturvärdena består eller förbättras.
Tillgången till fritids- och idrottsverksamhet liksom rekreations- och allmänna utemiljöjer i stadsdelen har behovbedömts
av både fritidsförvaltning och Fastighets- och gatukontoret fram
till år 2040 när området är utbyggt. Det bedöms finnas ett visst
underskott på fritidsfaciliteter inom stadsdelen i jämförelse med
övriga stadsdelar.
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Diagram visar tillgång till allmänna mötesplater idag inom kategorin stadsmiljöer.

Allmänna mötesplatser i stadsmiljöer
Under de senaste åren har allmänna mötesplatser byggts intill
Station Rosengård, Örtagårdstorget samt en ny plats Rosens röda
matta utmed Rosengårdsstråket.
I genomsnitt är avståndet till stadsdelens allmänna torg och
platser cirka 400 meter för boende i området. Stadens rekomenderade minimala gångavstånd är 300 meter mellan bostad och
torg eller offentliga platser.

ANTAL ENHETER FÖR SAMHÄLSSSERVICE INOM 500 METER FRÅN
BOSTAD
   
    
   

Samhällsservice
Tillgång till samhällsservicefunktioner såsom förskolor, skolor
och vårdcentral har behovbedömts av förvaltningarna inom hälsa vård och omsorg, funktionsstödförvaltningen samt av socialförvaltningen fram till år 2040 när området är utbyggt.
Även grundskolan och förskoleförvaltningen har bedömt situationen med hänblick på vision 2040. Det saknas även cirka 200
högstadieplatser i stadsdelen. Region Skåne har inte inkommit
med någon behovsbedömning inför samrådsförslaget.
För samhällsservice så som vård, social service finns det idag underskott på akutboenden. För genomgångs- och övergångsboenden finns ett stort behov framförallt för personer som är strukturellt hemlösa. Behovsprövning för vision 2040 kommer att
ske i samband med framtagande av kommande detaljplaner.
En avståndssanalys har utförts för att bedöma hur många enheter för samhällsservice som kan nås inom 500 meter från bostad.
Analysen visar att framförallt området runt Station Persborg har
få enheter för samhällsservice.

   
 
 
  

Diagrammen ovan visar antal enheter för samhällsservice såsom förskolor, skolor och vårdcentral inom 500 meter
från respektive bostadsområde i stadsdelsområdet. Diagram:
Malmö stad.
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centrum, ett etablerat lokalt näringsliv med möjlighet att växa
samt närhet till både rekreations- och idrottsområden.
Även stadsdelens engagerade lokalsamhälle med dess mångfald,
traditioner och erfarenheter har möjlighet att fortsätta utveckla
de sociala strukturerna i stadsdelen.

TECKENFÖRKLARING
Viktning av indikatorer

TECKENFÖRKLARING
Stråk av stor betydelse
Stråk av betydelse
Stråk av liten betydelse
Tågstation
Busshållplats

Under kommungenomsnitt

Flödesanalys för rörelsestråk
En stråkstudie har genomförts i syfte att identifiera vilka gångoch cykelvägar som har potential att bli starka kopplingar mellan stadsdelen och den övriga stadsväven. I analysen har alla
gång- och cykelvägars potential beräknats utifrån hur många
bostäder och målpunkter de binder samman. Slutsatsen är att
Lönngatan, Rosengårdsstråket och delar av Amiralsgatan är
de enda längre sammanhängande starka stråken idag. I analysen noterades flera konkreta brister, bland annat bristfällig
gång- och cykelinfrastruktur längs Västra Kattarpsvägen, otydliga kopplingar till Rosengårdsfältet och Örtagårdsparken, samt
otydliga kopplingar till Station Persborg.

Kommungenomsnitt

En social behovsanalys har sammanställts för bostadsområdena Apelgården, Herrgården,
Kryddgården, Törnrosen, Örtagården utifrån dagens situation. Bostadsområdena ligger i direkt anslutning till planområdet för Amiralsgatan.
Behovsanalysen visar på Indikatorer som är förknippad med faktorer som ofta används för att bedöma ett områdes sociala hälsa. Varje stapel visar differensen mellan dessa bostadsområden och
Malmös kommunsnitt (markerad fetstilad svart cirkel i diagrammet). Ju fler staplar destå bättre
värde. Källa statistik SCB (2015–2018 )

TECKENFÖRKLARING
Gångoch cykelflöden
GC-FLÖDEN
Barriärer
BARRIÄRER
Målpunkter
MÅLPUNKTER
LANDMÄRKEN
Landmärken

Analyser och utredningar
Social behovsanalys
En social behovsanalys har inledningsvis tagits fram för att få en
förståelse för livsvillkoren inom vissa delar av stadsdelen och för
att synliggöra de sociala utmaningarna som finns i jämförelse
med andra stadsdelar. Det handlar om utmaningar som arbetslöshet, oavslutad skolgång, trångboddhet, kriminalitet och våld.
Statistiken visar indirekt på att det finns en kostnadsbesparande
potential om området kan utvecklas genom ökad integration - i
motsats till fortsatt ökande kostnader om inga satsningar görs.
Analysen är ett av flera analysunderlag för vilka åtgärder och
strategier som bedöms som lämpliga för att uppnå planprogrammets vision.

GC-FLÖDEN

N

BARRIÄRER
MÅLPUNKTER

0m

250 m

500 m

Motsvarande analys gjordes även med planprogrammets förslag
som grund. Slutsatsen var att invånarnas rörelsemönster fördelas
över fler möjliga resvägar när det anläggs gång- och cykelvägar
längs med Amiralsgatan. Detta kan dels leda till att Rosengårdsstråket försvagas, dels till att gång- och cykelflödena längs gator
som leder till Amiralsgatan ökar då Amiralsgatan får en uppsamlande funktion för öst-västliga rörelser.

LANDMÄRKEN

En landskapsanalys är utförd som visar hur Amiralsgatan idag är
en av flera barriärer som förhindrar flöden för gående och cyklister i förhållande till befintliga målpunkter i sydöstra Malmö idag.
Diagram: ÅF Malmö.
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Landskapsanalys
En kartläggning av stadsdelen visar framför allt brister i form av
få och otydliga kopplingar till den övriga stadsväven, påtagliga
barriärer som infartsvägar och järnvägsspår, storskalig monoton
bebyggelse med många baksidor/stråk/platser som inte används,
otydlig hierarki i stråk liksom få allmänna platser.
Det finns samtidigt stora möjligheter att stärka stadsdelen med
nya stadskvaliteter. Tydliga potentialer är bland annat den geografiska närheten till stadskärnan, utvecklade cykelstråk mot

Kommersiell service, näringsliv, föreningsliv och handel
En handelsutredning har tagits fram för planprogrammet för att
få en uppfattning om förväntad handel och kommersiell service
fram till visionsåret 2040.

N
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250 m

500 m

En ﬂödesalys för rörelsestråk har tagits fram som visar nuvarande gång- och cykelvägars potential (ovan) att fungera som
starka kopplingar mellan stadsdelen och övriga staden. Flödesanalysen nedan visar potentialen utifrån förslagets nya stråk. Diagram: ÅF Malmö.

I den inledande nulägesanalysen framgår det att det finns 1 665
registrerade bolag i stadsdelen som sysselsätter totalt cirka 1200
anställda. Näringslivet består således av små företag. Det dominerande pendlingsmålet för inpendlare är Emilstorp och det angränsande Sofielunds industriområde. Stadsdelen har begränsat
med kontorslokaler för uthyrning.
Framtida handel och kommersiel service

Genom den nya stadsutvecklingen bedöms ökat näringsliv och
offentliga organisationer kunna utvecklas i ett långsiktigt perspektiv där området kan bli en självklar destination för promenader och cykelturer från grannskapen och övriga delar av
staden. En blandad stadsbebyggelse bedöms vara gynnsam för
stadsdelen både dag- och kvällstid.
Framförallt ses etableringsutrymmen finnas i branscherna kultur, restaurang och specialiserad butikshandel. Vid val av placering av framtida kommersiell service och handel bör det ske
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i närheten av någon av de befintliga handelsnoderna för bästa
möjliga dynamik.
Sektorn kontor och övrigt näringsliv

Apelgården

T

Törnrosen

Kryddgården

Örtagården
Persborg

Herrgården

Västra Kattarp
T

Hindby

Bebyggelsens karaktär

Diagrammet anger kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer
(rödmarkerat) enligt PBL 8 kap. 13§.

Historisk bild Rosengårds centrum som är Malmös första
stora köpcentrum anpassats till dåtidens bilsamhälle. Källa: Malmö
stadsarkiv.

Törnrosen
Örtagården

Det bedöms finnas behov av att stödja och utveckla näringslivet
i stadsdelen. Med tanke på näringslivsstrukturen kan det inledningsvis ske genom etablering av ett rådgivnings- och innovationscenter för en ökad entreprenörsanda. Nya arbetsplatser kan
innebära allt från större kontorsetableringar till att utveckla små
lokala butiker,
Avslutningsvis behöver staden verka för att verksamhetsutveckling sker i området. Köpkraften bedöms långsiktigt kunna öka
beroende på förväntad ökad utbildningsnivå och en större inflyttning från andra delar av staden.

Apelgården

Herrgården
Kryddgården

Historisk vy tagen från Höja vid Inre Ringvägen över Rosengård
visar Malmös mest framstående och tydligaste exempel på rekordårens stadsplanering. Området består av fem delområden
-Törnrosen, Apelgården, Kryddgården, Örtagården och Herrgården - som till dess karaktär skiljer sig från varandra. Källa: Malmö stadsarkiv, fotograf Martin Reychman.
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I anslutning till Amiralsgatan

Bebyggelsen består till stor del av flerbostadshus av vilka många
uppförts inom ramarna för miljonprogrammet. Bebyggelsen
i Rosengård är från 60- och 70-talet och har enhetlig struktur
med en blandning av trevåningshus och högre byggnader i 7–8
våningar och viss variation i färg och material. Bebyggelsen omges av likartade miljöer där gränserna mellan privat och offentlig
plats upplevs som diffus. I vissa delområden fungerar gårdsmiljöerna mellan bostadshusen som ett gemensamt grönområde
som nyttjas av både boende och besökare, medan gårdarna i andra delområden hålls stängda för utomstående.
Station Persborg

Vid utbyggnad av området runt Station Persborg ska fokus vara
på att bevara positiva och signifikativa värdena för respektive
bostadsområde enligt föregående punktlista.
Idag ligger Augustenborg, som är Malmös första grannskapsenhet och MKB:s första bostadsområde i direkt anslutning till
planområdet på den västra sidan av järnvägen. Dess utformning
följer arkitektoniskt den statliga bostadssociala utredningen. Det
visar på ett tydligt sätt visionerna och idealen i 1940-talets reaktion mot den radikala modernismen. Här visas lamellhusbebyggelse i nyrealistisk stil med tegelbelagda sadeltak och fasader i tegel och/eller puts, fritt placerade i en grön miljö.
Västra delarna av Hindby är ett område med radhus och flerfamiljshus uppförda på 1940-talet. Stadsplanen med parallella
svängda gator ritades 1935 av Erik Bülow-Hübe. Radhusen är
byggda i 1 eller 2 plan med flacka sadeltak och fasader i gult tegel med ett centralt parkstråk, Kristinaparken som sätter prägel
på området.
Norr om stationsområdet finns grannskapsenheten Persborg
byggd på 1950-talet. Enligt tidens grannskapsideal skulle den

lokala gemenskapen stärkas för att bidra till större trygghet.
Persborg är ett av de första exemplen i Malmö på ett område
med en helt genomförd separering av trafiken. Det centralt beläget stadsdelstorget har butikslängor i för 1950-talet en karaktäristisk lekfull arkitektur, med skärmtak med sneda pelare och fasader klädda med blåvitrutig mosaik.
Kulturmiljö
I stadsdelen finns ett antal kulturhistoriskt särskilt värdefulla
miljöer (enligt PBL 8 kap. 13§) där det kulturhistoriska värdet så långt som möjligt bör bibehållas, men där förändringar
i möjligast emån ska bidra positivt till såväl helhetsmiljön som
de enskilda byggnadernas värde. I övrigt gäller generella varsamhetsbestämmelser för all bebyggelse att hänsyn ska tas till byggnaders och anläggningars tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden (PBL 8 kap. 17§ och
18§) vid komplettering och förändring av byggnadernas gestaltning.
Inför framtagande av planprogrammet har en kulturmiljöanalys
tagits fram av området i anslutning till Amiralsgatan. Analysen
baseras på Handlingsprogrammet för arkitektur och stadsbyggnad,
2005 och anger bland annat följande riktlinjer att beakta vid
den fortsatta planeringen:
• Ta tillvara på trafiksepareringens positiva egenskaper. Behåll befintliga bostadsgårdar och större grönområden utan
biltrafik. Behåll vissa avsnitt där trafiksepareringsperspektivet är extra tydligt.
• Variationen i nuvarande byggnadshöjd och byggnadernas
placering är gjord så att mesta möjliga solljus ska tränga in
i gårdar och i lägenheter. Vid placering av kompletterande
bebyggelse behöver detta beaktas.
• Karaktären ”hus i park” för Rosengård bör behållas. Tänk
på att grönytornas storlek har en relation till höjden på
byggnaderna.
• Grönytorna planerades för ett visst invånarantal. Parker,
bostadsgårdar är generellt inte lämpliga för förtätning.
• Bevara Rosengård centrum som en tydlig centrumanläggning i stadsdelen.
• Bevara uttrycket för dåtidens rationella byggande, det repetitiva och den estetiskt kraftfulla och skulpturala stadsplaneringen.
• Sträva efter att bevara skolbyggnader och deras kulturhistoriska värden.
• Tänk på den offentliga konsten i planeringen. Inom Rosengård finns ett trettiotal konstverk. Se till att de bevaras
och får behålla det utrymme och den placering de kräver.
• Framtagande av ett gestaltningsprogram förespråkas för
material- och kulörval för varje delområde med utgångspunkt i respektive delområdes ursprungliga kulör och ma-

Historisk bild av Amiralsgatan öster om Rosengårds centrum. Bilden illustrerar områdets tydligaste exempel på dåtidens
förordade trafikseparering där vägavsnittet ses som en av Malmös främsta exempel på bilismens genomslag. Med den kraftfulla gestaltningen ses detta som en pampig entré till staden. Malmö
Museers bildarkiv.

Historisk bild av Augustenborg väster om Station Persborg. Området är uppfört efter en tidstypisk och omsorgsfullt
utformad stadsplan på 1940-talet där bostadsbebyggelsen består av lamellhus, placerade så att ett stort sammanhängande
parkrum, Augustenborgsparken omsluts av bebyggelsen. Källa:
Malmö stadsarkiv.

Utsmyckningen av bebyggelsen i anslutning till Amiralsgatan utfördes till stor del av Thure Thörn, konstnär,
skulptör Malmö, 1968. Källa: Malmö stadsarkiv.
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Täthet och närhet
Dagsljus

Stadsbyggnadskontoret i Malmö tillämpar regler om krav på ett
visst dagsljusinsläpp som ska följas vid uppförande av bostäder
och kontor med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.
Vid det fortsatta detaljplanearbetet ska tumregeln om avskärmningsvinkel på 30 graders vinkel inledningsvis användas dvs. att
vinkeln mellan motstående byggnads mest avskärmande del och
fönstermitt inte bör vara större än 30 graders vinkel. Är vinkeln
mellan 30 och 45 grader kan dagsljusförhållandena bli betydligt
svåare att uppnå. Relationen dagsljus och riktlinjen för bostadsgårds bredd illustreras i ett eget diagram nedan.
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Trygghetsmätningar
Apelgården, Herrgården och Örtagården är bostadsområden i
anslutning till planområdet för Amiralsgatan som av polismyndigheten bedöms som ett av Malmös tre särskilt utsatta områden.
För att kunna planera och utföra trygghetsskapande och brottsförebyggande arbeten utför Malmö stad en områdesundersökning varje år tillsammans med Polismyndigheten. Den senaste
undersökningen visar på en fortsatt hög nivå av social oro och
utsatthet samtidigt som den betonar att de nämnda bostadsområdena har en god kollektiv styrka, det vill säga social sammanhållning.
Att alla ska kunna känna sig trygga är en förutsättning för en socialt hållbar utveckling och för ett jämlikt samhälle. Malmö
stad och Polismyndigheten i Malmö har under några år haft
möjlighet att satsa särskilda resurser på det förebyggande arbetet.
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terial.
-Bevara siktlinjer som tydligt visar på storskaligheten
och det repetitiva. Behåll samspelet mellan hus, park och
gaturum.
-Den ursprungliga idén med den modernistiska arkitekturen var att den var tänkt som att vara demokratisk
och likvärdig. Det ska svårt att exempelvis se hushållens
storlek eller olika socioekonomiska skillnader utifrån.
Variera därför med neutrala inslag som exempelvis färg.
-Färgsätt omsorgsfullt vid kompletterande bebyggelse.
En kraftigt färgsatt gavel kan få övriga fasaden att verka
smutsig. En kulör som fungerar på den enskilda byggnaden kan få negativa konsekvenser för en annan byggnad
flera hundra meter bort.
-Vid kompletteringar, följ antingen befintlig repetetiva
struktur eller ha ett tydligt förhållningsätt till denna.
-Inventera och bevara originaldetaljer på befintlig bebyggelse av värde exempelvis entrépartier och mosaiker liksom fönsterbröstningar och balkongfronter.
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En trygghetsanalys är framtagen för planprogrammet för analys av området i anslutning till Amiralsgatan. Analysen baseras på intervjuer av
områdesvärdar och boende i området (2019). Diagrammet ovan visar vissa områden i anslutning till skolgårdar och fritidsaktivitetområden inte
upplevs trygga liksom längs Amiralsgatan, Ramels väg och Thomsons väg. Diagram: ÅF Malmö.

Vid hanteringen av dagsljus ska även hänsyn tas till intilliggande befintlig bebyggelse som kan komma att påverkas av den nya
bebyggelsen. Inför bygglovsskedet ska underlag finnas som visar
på att god tillgång till dagsljus uppnås enligt en dagsljusfaktor
på minst en procent.

Diagrammet visar att avskärmningsvinkel på 30 grader kräver konventionella fönster för att uppnå dagsljuskravet, medan 45 grader ses som en vinkel
som kräver extraordinära insatser. Diagram:
BAU, 2016.

Diagramet intill visar relationen mellan infallsvinkel och
bostadsgårds längd som en tumregel för en inledande
bedömning av lämplig placering av ny bebyggelse. Även
intilliggande gatas bredd har stor betydelelse för tillräcklig dagsljusinstrålning. Illustration: Stadsbyggnadskontoret Malmö
Stad, (2018)
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Tillhörande lista för karta över historisk inventering av
tidigare markanvändning:

6
3

Grönytefaktor

5

En grönytefaktor per fastighet tas fram under detaljplaneskedet.
Faktorn bestäms för att ge utrymme för uppehåll, vila, grönska
och social samvaro i trivsamma utemiljöer.

1.

Äldre järnvägsmiljö - PAH, tungmetaller och bekämpningsmedel.
Gård och gammal handelsträdgård, innan 1936.
Koloniområden 1930-1960
Drivmedel med ek. karta 68
Fyllning c:a 2,5m, tidigare byggnation verkstad
1963, asfalt äldre än 1972. Bilverkstad.
Fastighet norr om Apelskolan som utpekas som
möjlig förskola: Upplägg för material för anläggningsarbeten - dieseltank enligt äldre kartmaterial
Äldre gårdsmiljö-främst risk för byggnadsmaterial
men oljeprodukter kan inte uteslutas
Rosengård centrum - kemtvätt sedan 1970-talet.
PCE men köpte in en Freontvätt på 1980-talet. Tog
även hand om tvätt från inlämningsställen. Drivmedelsstationer i både norr och söder. Undersökta
och åtgärdade helt och delvis. Risker: klorerade kolväten, drivmedelsföroreningar.
Bensinmack 1980-tal
Kemtvätt med lösningsmedel.
Större upplag för slipers och annat byggmaterial

T
2

4

2.
3.
4.
5.

7
8

Risker och säkerhet

6.

Industribuller
Sofielunds industriområde och Emilstorps industriområde ligger
i anslutning till planområdet. Maximal tillåten bullernivå regleras i verksamheters miljötillstånd. För Sofielunds industriområden bedöms industribullret inte sträcka sig så långt fram som till
den planerade bebyggelsen i planprogrammet vid Amiralsgatan.

7.

9
9

8.

T
1
11

Malmö stad

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Transportled för farligt gods - Järnväg
Transportled för farligt gods - Väg

T

Potentiellt förorenade områden.

9.
10.
11.

Historisk inventering av tidigare markanvändning, Malmö Stad Fastighets- och gatukon-

Markföroreningar
En historisk inventering av markföroreningar har gjorts och visar på ett antal potentiellt förorenade områden. Utöver dessa
finns ytterligare potentiella föroreningskällor inom planområdet. Det rör sig om föroreningskällor som är föroreningar i okänd fyllnadsjord, föroreningar kopplade till tidigare och
pågående verksamhetsutövare samt föroreningar kopplade till
vägområden och järnväg. Föroreningar kan även finnas i byggnadsmaterial och PCB-fogar och kan spridas ner till marken.
Utökade utredningar och provtagningar kommer krävas i kommande detaljplanearbeten.
Farligt gods på järnväg
En avvägning mellan järnvägstransporter av farligt gods och ny
stadsbebyggelse har gjorts i översiktsplanen där ett avstånd på
80 meter från spåren tolereras utan ytterligare åtgärder och utredningar. Vill staden i framtiden pröva att uppföra ny bostadsbebyggelse närmare än 80 meter till järnväg, krävs riskutredning
(Läshänvisning kapitel konsekvenser och rubrik Risker och Säkhet för genomförd riskutredning).
Farligt gods på väg
Säkerhetsavstånd för farligt gods gäller vid uppförande av ny bebyggelse närmare än 100 meter från Inre ringvägens vägkant.

TECKENFÖRKLARING
Ekvivanlent ljudnivå dBA

Station
Rosengård

T

Station
Persborg

T
T
Diagrammet visar utpekade farligt gods- leder i stadsdelen för dels järnvägsbanan dels Inre ringvägen för transport av farligt gods. Karta Malmö Stad.
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Omgivningsbuller
Amiralsgatans nuvarande trafikflöden bidrar till höga bullernivåer i närområdet på grund av relativt höga hastigheter som i sin
tur medför att trafikbullret får en hög spridningsgrad i de öppna
gatumiljöerna (se trafikbullerkarta nästa sida).
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Riktlinjer för en grönytefaktor på 0,6 för bostadsgårdar är ett sätt att säkerställa gröna,utemiljöer för vila
och uppehåll på bostadsgårdarna. Stadsbyggnadskontoret

Uppmärksamhetsavstånd tillståndspliktig verksamhet
Eventuella uppmärksamhetsavstånd till nuvarande tillståndspliktiga verksamheter inom Sofielund industriområde behöver beaktas i den fortsatta planeringen. Rekommendationen för
uppmärksamhetsavstånd till fastigheten för Stadex verksamhet i
anges ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 70 meter från
verksamhetens fastighetsgräns vid uppförande av känslig markanvändning som bostäder och skola liksom till hotell och vårdinrättningar.
I Emilstorps industriområde finns inga tillståndspliktiga verksamheter (A- och B-verksamheter) men däremot så kallade
U-verksamheter. För dessa verksamheter bedöms inga krav på
risk- eller skyddsavstånd ställas vid utbyggnad av området mellan Emilstorp och Amiralsgatan.

Omgivningsbullerför vägbuller 2017 beräknat för dagens trafikmängder. Bullerkarta Malmö Stad.
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MARKAVRINNING, MAXDJUP
VID 100-ÅRS REGN I METER:

Tekniska förutsättningar
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VA-ledningar
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Kapaciteten i det befintliga ledningsnätet
utreds av VA SYD för behovet av tapp- och spillvatten vid genomförandet av förslaget.
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Skyfallsdiagram visar översvämningsdjup vid 100-årsregn vid
dagens situation vid Amiralsgatan där broarna över Frölichs väg
och Adlerfelts väg förhindrar viss avrinning ner till Amirasgatans
lägsta punkt under Rosengård centrum. Karta översvämningskartering Mal-

MARKAVRINNING, MAX VID
100-ÅRS REGN I METER:

Dagvatten
Området kring Amiralsgatan avleds mot Risebergabäcken som
har en flödesbegränsning på 1,5 liter per sekund och hektar. Befintligt ledningsnät och i synnerhet Risebergabäcken har inte
tillräcklig kapacitet att ta emot ytterligare flöden.
Planområdet längs Amiralsgatan har duplikatsystem (seperata
ledningar för dag- och spillvatten). Avrinning från tillkommande exploatering ska begränsas till 5 liter per sekund och hektar
för de två avrinningsområdena vid Amiralsgatan som sträcker
sig österut mot Risebergabäcken.
Fördröjningsmagasin

Eftersom avrinningen behöver begränsas till 1,5 liter per sekund hektar anlades fördröjningsmagasin när området byggdes
under 1960-talet. Magasin placerades längs Amiralsgatan mot
Emilstorps industriområde samt direkt söder om Rosengård
centrum under von Rosens väg för att fördröja utflöde ta från
ledningsnät mot Risebergabäcken.
Vägdagvatten avleds dessutom från Amiralsgatans lägsta punkt
under Rosengård centrum som sedan pumpas upp med avflöde
till Cronhielmsparkens dagvattenmagasin utan att renas.

Situationen för planområdet vid Station Persborg visar att vatten samlas vid skyfallsregn i två lågpunkter motsvarande cirka
365 kubikmeter på den västra sidan av järnvägen och 1 375 kubikmeter på den östra sidan om järnvägen. Beräknade volymer
är gjorde inom ramen för planområdet vid ett 100-årsregn.
Uppvärmningssystem
Energiförsörjningen i dagsläget för befintlig bebyggelse kommer
framförallt från fjärrvärme med kulverterade huvudmatarledningar som primärt löper längs parallella gator innanför Amiralsgatan. För området vid Station Persborg löper fjärrvärme
längs Lönngatan. Fjärrvärmesystemet är från 60 och 70-talet.
Inom delar av planområdet för Amiralsgatan finns gasledning
dragna men planområdet försörjs inte med gas.
Det finns potential att förbättra energiprestandan i befintlig bebyggelse. Det finns bland annat möjligt att mäta värmeförbrukningen för enskilda byggnader med befintlig fjärrvärmesystem.
Elförsörjning
I planområdet löper ett större ledningsstråk för elförsörjning.
De befintliga elledningarna i anslutning till Amiralsgatan föreslås flyttas i samband med ombyggnaden till stadshuvudgata.
Tele, bredband och optikledning
Det finns ett större ledningsstråk i anslutning till Amiralsgatan.
Frihöjd för vägtraﬁk
Befintliga broar längs Amiralsgatan inom planområdet har en fri
höjd om maximalt 4,70 meter.
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Bakgrundsbild: Länsstyrelsen

Skyfallsdiagram visar ansamlingspunkter vid 100-årsregn i
anslutning till Station Persborg i dagens sitution. Karta översväm-

Avrinning från tillkommande exploatering vid Persborg ska begränsas till 20 liter per sekund och hektar. I stort sett alla befintliga ledningar i Persborg är kombinerade ledningar som innebär
att risken för dämningar är stor vid kraftiga regn.
Skyfallshantering
Amiralsgatans lägsta punkt under Rosengårds centrum har
i dagsläget ett översvämningsdjup på minst 1,5 meter vid
100-årsregn räknat utifrån en klimatfaktor på 1,3 vid ett sex
timmars regn. Denna översvämning beror dels på att ledningarna dämmer upp i vägbrunnar, dels på ytavrinning från området.
Framkomligheten för räddningsfordon och kollektivtrafiken är
begränsad redan vid lägre vattendjup än vid 100-årsregnet. Alternativa omledningsvägar för räddningsfordon beskrivs i kaptiel
Förutsättningar under rubrik Räddningsvägar. Kollektivtrafikens
framkomlighet bedöms hanteras i Skånetrafikens handlingsplan
för översvämningssituationer.

Sophantering
Hushållsavfallshantering hanteras genom miljöhus och underjordiska containers. I stadsdelen finns två återvinningstationer.
Räddningsvägar
Vid tillfällen då Amiralsgatan behöver spärras av, är Thomsons väg, von Lingens väg och Sjöblads väg alternativa vägar
för framkomlighet. Framkomlighet för räddningstjänsten till
befintlig bebyggelse löstes inför uppförande av den befintliga
bebygelsen då bygglov endast kan utfärdas om räddningsvägar
har löst.

Aktuella projekt
Inom planområdet pågår parallellt ett detaljplanearbete i Rosengård centrum med en detaljplan för uppförande av bostäder och
förskola. Andra områden där diskussioner och detaljplanarbeten
påbörjats är Almgården och delområdet Törnrosen med Culture Casbah. För området Botildenborg pågår utbyggnad av nya
bostradshus. Längre österut har förarbetet med omvandling av

ningskartering Malmö Stad.
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Jägersro till ny stadsdel påbörjats.
I Sofielunds industriområde har engagemang och intresse att utveckla området varit stort de senaste åren med efterfrågan på utveckling av befintliga verksamheter.

Delaktighetsprocesser
Kunskapsallianser (2017-2019)
Att vara delaktig i samhället och ha inflytande över sin livssituation är centralt för en god hälsa och för upplevelsen av sammanhang och välbefinnande.
Representanter från ett antal kommunala förvaltningar har arbetat
med samverkan mellan boende och näringsidkare, fastighetsägare
och föreningar under 2017-2019 i Rosengård inom den så kallade
Amiralsstadens processgrupp i syfte att göra det lättare för nya och
gamla nätverk att utvecklas, få kontakt med varandra, skapa en
samsyn samt stärka gemenskapen och känslan av tillhörighet i området. De så kallade kunskapsallianserna har bestått av allt från intervjuer med boende och verksamma i Rosengård om deras liv och
drömmar, till konkreta förslag på fysiska områdesomvandlingar.
Tidigare dialogarbeten (2008-2016)
Ett antal dialoger har även förts mellan stadens olika förvaltningar
och engagerade invånare och verksamheter i stadsdelen i samband
med framtagande av kommunala stadsutvecklingsprogram under
tidigare år.
Hållbara Rosengård-Fokus Rosengård (2010)

Programmet är ett av dessa tidiga dialoger med boende, näringsidkare och organisationer i Rosengård. Projektet fokuserade på
satsningar på miljöomställning och hållbar utveckling i Rosengård
kopplat till stadens vision att Malmö ska vara en hållbar stad senast 2025.
I samband med det påbörjades planeringen av Rosengårdsstråkets
fortsättning genom stadsdelen med fler mötesplatser i det offentliga rummet som exempelvis Örtagårdstorget vid bokalerna, Rosens
röda matta på en parkeringsplats vid von Rosens väg. Andra initiativ var Malmöexpressen (linje 5) liksom en energieffektiv renovering av Brf Hilda och Rosengårds ishall. Satsningen som stakades
ut i detta program har tillsammans med områdesprogrammet för
Herrgården medverkat till den förändrade bild av Rosengård som
skett fram till idag

Kompletterande utredningar
Ytterligare utredningar behöver tas fram i samband med framtagande av detaljplaner. Se lista under genomförandekapitlet sid
111-113.
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I detta kapitel beskrivs vad konsekvenserna blir vid
föreslagen stadsutveckling.
Här görs en bedömning om förslaget medför en betydande miljöpåverkan, om förslaget påverkar eventuella riksintressen och hur förslaget påverkar människans
hälsa och miljö.
Här beskrivs även konskvenserna av trafiken, vilka
ekonomiska konsekvenser det får för staden liksom
vilka fastighetsägare som blir direkt berörda av förslaget.
Avslutningsvis beskrivs hur väl planprogrammets strategier har använts i förslaget för att uppnå en högre
grad av social hållbarhet.
Till denna bedömning har även en social konsekvensbeskrivning tagits fram där även barn- och jämlikhetsperspektivet bedömts.
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Bedömning av miljöpåverkan
Planprogrammets genomförande bedöms inte medföra en sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3 § miljöbalken.
Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Viss
miljöpåverkan, såsom buller, luft, ökad dagvattenavrinning, kan
förekomma, men bedöms inte försämra nuvarande situation.

Riksintresse
Riksintresse för järnväg
Järnvägens stråk utgör en länk för Trans-Europeiska järnvägsnätet och för tågtrafik mellan Sverige, Danmark och kontinenten.
Stråket ingår i det strategiska godsjärnvägsnätet och utgör en
viktig länk i det internationella godstransportsystemet.
Förändrad markanvändning i riksintressets närhet kommer att
prövas i det fortsatta detaljplanearbetet. Föreslagna åtgärder bedöms inte påtagligt försvåra nyttjandet av järnvägsnätet. Se även
kapitel Konsekvenser och rubriken Risker och säkerhet för farligt
gods järnväg.

TECKENFÖRKLARING
Allmän park i stadsdelen idag
Områden med höga naturvärden
enligt Naturvårdsplan för Malmö
Ny allmän parkmark
Fritidsanläggningar

Riksintresse för järnväg Tågstationer
I avsikt att stödja den spårburna trafiken med ett större reseunderlag föreslås mer bebyggelse i stationsnära lägen. Det kommer att ske med hänsyn till stationernas funktionalitet, buller,
vibrationer, säkerhet med mera. Åtgärder som påtagligt försvårar
nyttjande av tågstationerna bedöms inte ske. Se även läshänvisning kapitel Konsekvenser och rubrik ”Risker och säkerhet för farligt gods järnväg”.

Konsekvenser för miljö och hälsa
Cronhielmsparken

1. 3. 6.

T

Grönstruktur
Som en konsekvens av förslaget berörs följande befintliga offentliga grönstruktur samt icke offentliga aktivitetsytor:

2.
6.
4.
1.
5.

2.

4.

3.

Gullängen
Persborsparken

4.

T

4.

4.

Rosengårdsfältet

2.

Ögårdsparken

Diagram konsekvenser för grönstruktur och parker i förslaget.
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1.)Vid omvandling av Amiralsgatan till stadshuvudgata fälls ett
antal träd i mittenremsan mellan körfälten i den östra delen.
Träd fälls även i slänterna i anslutning till Station Rosengård.
Dessa träd på offentlig plats ersätts med nya gatuträd längs Amiralsgatan.
2.) Aktivitetsytor, hundrastplats på ikke offentliga platser föreslås tas bort.
3.) Allmänna gröna slänterna ner mot Amiralsgatan tas bort.
4.) För att möta behovet av översvämningsytor vid skyfallsregn
föreslås översvämningssytor som påverkar befintlig grönska och
park. Dessa sytor avser att förses med nya kvaliteter och nyplanteringar.Vilka dessa fördröjningsytor är förtydligas i kapitel Konsekvenser under rubriken Dagvatten och skyfall.
5.) Konsekvenserna av förslaget om att låta områdena intill Ro-

sengårdsparken övergå till offentlig park motsvarar en yta av
cirka 10 000 kvadratmeter som skulle medföra att markparkeringen till Rosengårdsbadet behöver minskas samt att trädgården till Rosengårds herrgård blir en offentlig park istället för att
som nu fungera som enskild park på komunal mark. Samtidigt
ger förslaget stöd till naturvårdsplanens intentioner om att Rosengårdsparken i ”möjligaste mån ska erhålla ett varaktigt skydd
mot exploatering, liksom att säkerställa att grönområdena sköts
och förvaltas på ett sådant vis att naturvärdena består eller förbättras”.
En omvandling till offentlig park skulle även få konsekvenser
för de föreslagna byggrätter intill Rosengårdsparken i planprogrammet 6031 för Herrgården som då behöver tas bort.
En behovsprövning av dessa ytors omvandling behöver ske inför det fortsatta planarbetet.
6.) Skälet till den föreslagna lokaliseringen av en gröning i korsningen Scheelegatan/ Amiralsgatan är att det finns underjordiska dagvattenmagasin där som är svåra och dyra att flytta. Platsen
lämpar sig därför väl för att nyttjas som allmän park, trots att
gröningen kommer att ligga i ett i utsatta läge för trafikbuller
från Amiralsgatan.
Övriga konsekvenser

Även om nya parker etableras minskar andel parkmark per invånare i stadsdelen från att idag vara 15 kvadratmeter till 13 kvadratmeter per invånare.
Planprogrammets riktlinje om att bostadsgårdarnas storlek ska
vara minst 1 200 kvadratmeter bedöms inte uppnås för alla bostadsgårdar i förslaget.
Dagsljuskrav för bostäder
Dagsljusförhållanden inom planområdet har studerats med
hjälp av rekommenderade avskärmningsvinklar. Den anpassning
som gjorts av förslaget för att säkerställa dagsljuskravet är att de
nya lokalgatorna görs relativt breda (12 meter) samt att antalet
våningar för den nya bebyggelsen anpassas till dagsljuskrvavet.
Vissa befintliga lägenheter beräknas få delvis mindre dagsljustillgång än tidigare, men kravet på dagsljusinsläpp bedöms ändå
kunna följas. I den fortsatta detaljplaneprocessen behöver en
dagsljusutredning ske (exempelvis genom metoden Vertical sky
component) innan beslut om lämplig placering och utformningen av den nya bebyggelsen.
Solljus
Som en konsekvens av förslaget får viss befintlig bostadsbebyggelse mindre solljusinsläpp än tidigare. Framtagande av sol- och
skuggstudier kommer att ske i det kommande detaljplanearbetet.
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Kulturmiljö
Två av de riktlinjer angivna i kulturmiljöanalysen för planprogrammet bedöms inte kunna bemötas inom planområdet för
Amiralsgatan. Det gäller dels riktlinjen om att behålla vissa infartsavsnitt där trafiksepareringsperspektivet är extra tydligt som
exempelvis Amiralsgatan sett österifrån Inre ringvägen. Gatuavsnittet visar ett karaktäristiskt och starkt modernistiskt formspråk med indragna bebyggelselinjer.
Även riktlinjen om att bevara Rosengårds centrum som en tydlig centrumanläggning i stadsdelen bedöms inte kunna efterföljas fullt ut, även om centrumets horisontella linje fortsättningsvis kommer kunna upplevs som ett starkt formspråk får dåtiden
gestaltningsideal.
Inom planområdet berörs del av fastigheten Byrådirektören 4
som är utpekat som kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö av
förslaget. En analys av hur kulturmiljön på bästa sätt hanteras
kommer att behöva göras i det fortsatta detalplanearbetet.
Planområdet bedöms i övrigt kunna behålla tydliga kulturmässiga spår från de modernistiska ideal som rådde vid utveckling
på 1960 -70 talet.

Risker och säkherhet
RIKTLINJER
genom ZONINDELNING
för SÄKERHETSAVSTÅND JÄRNVÄG
Zon A mellan 0-40 meter från riskkälla: bebyggelsefri zon för
icke-stadigvarande vistelse.
Zon B mellan 40-55 meter från riskkälla: För uppförande av
känslig bebyggelse ( bostäder, förskolor, skolor) ska barriär
som förhöjt tätt bullerplank finnas mellan riskkälla och känslig
bebyggelse samt extra säkerhetsåtgärder enligt nedan.
Zon C mellan 55-80 meter från riskkällan: Känslig bebyggelse
tillåts även utan bullerplank vid riskkällan under förutsättning
att annan bebyggelse istället utgör barriär i zonen 40-55 meter. Extra säkerhetsåtgärder på ny bebyggelse ska implementeras i zonen 55-80 meter.
Extra säkerhetsåtgärder på ny bebyggelse ska implementeras
i zonen 40-80 meter. Detta innebär:
•
Att luftintag ska lokaliseras på tak eller så högt som möjligt på fasad som vetter bort från Kontinentalbanan.
•
Entréer på bebyggelsen lokaliseras i riktning bort från
Kontinentalbanan.
•
Central avstängningsmöjlighet för ventilationssystem.
•
I riktning mot Kontinentalbanan får endast icke öppningsbara fönster installeras.
•
Första radens bebyggelse mot Kontinentalbanan har
brandklassad fasad av klass EI30.
Klassning icke känslig bebyggelse: industriverksamhet, lager
eller kontor där endast ett mindre antal människor vistas.
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Farligt gods-transporter på järnväg
Delar av föreslagen bostadsbebyggelse (eller annan känslig bebyggelse som förskolor, skolor) ligger närmare järnvägen än stadens angivna riktlinjer på 80 meters skyddsavstånd. En riskutredning har utförts med slutsatser formulerat som riktlinjer i
planprogrammet för att underlätta det kommande detaljplanarbetet. Riktlinjerna utgår från tre olika riskzoner (zon A, B och
C) med olika krav på skyddsåtgärder för att möjliggöra uppförandet av ny bebyggelse närmare järnvägen än 80 m.
I rutan intill anges att för första radens känslig bebyggelse som
bostadsbebyggelse närmast järnvägen gäller säkerhetsavstånd
enligt zon B med krav på säkerhetsåtgärder som skyddsplank
intill järnvägen, krav på brandklassad fasad och övriga extra säkerhetsåtgärder.
Kontor, handel, centrum, institutioner etcetera närmast järnvägen klassas som gränsfall för normalkänslig bebyggelse med
krav på skyddsplank och extra säkerhetsåtgärder.
Placering av p-hus/multifuntionshus föreslås 30 meter (istället
för rekommenderade 40 meter) från järnväg vid Station Persborg. Placeringen motiveras av att en tät bebyggelse in till det
stationsnära läget är viktigt för staden att utveckla med hänvisning till stadens övergripande mål om förtätning. Frågan om
parkeringshusets placering närmare än 40 meter från järnväg
behöver utredas vidare i det fortsatta detaljplanearbetet.

Bullerplank som skyddsplank

Trafikverkets planerade åtgärder i form av bullerplank längs
järnvägen * bedöms ha potential att även fungera som skyddsplank. En utredning kommer att behöva tas fram för detta, men
en första bedömning är att ytterligare höjning kommer att krävas för de bullerplank som är lägre än 3,6 meter. För att fungera
som skyddsplank krävs även en viss täckningsgrad av planken.
*Trafikverkets åtagande enligt deras rapport ”Redovisning av bulleråtgärder för kontinentalbanan bilaga 3 och 4 Industrigata-Törnrosen-Tulpanen” (2018-03-07).

TECKENFÖRKLARING
HÖJD 3,2 METER
VID VIADUKT HÖJD 2,1 METER
TILL 3,2 METER

STATION ROSENGÅRD

Räddningsvägar intill järnväg

Förutsättningar för effektiva räddningsinsatser ska särskilt uppmärksammas och beaktas inom zonen 40 meter från järnväg
för farligt gods. Det innebär inte nödvändigtvis att zonen 0–40
meter från järnvägsleden behöver vara fullständigt bebyggelsefri,
utan att bebyggelse planeras på ett varsamt sätt som underlättar
en räddningsinsats.
Farligt gods på Inre ringvägen
Delar av den föreslagna nya bebyggelse ligger inom zonen för
farligt gods med ett avstånd kortare än 100 meter från Inre ringvägens vägkant. I det fortsatta detaljplanearbetet behöver en riskutredning tas fram som avgör eventuella behov av säkerhetshöjande åtgärder.
Klimatpåverkan
Koldioxidförbrukningen i området bedöms minska vid genomförandet av förslaget på grund av ändrat färdmedelsbeteende.
Det gör att förslaget bedöms kunna medverka till att uppnå miljömålet om att fram till år 2030 minska koldioxidutsläppen för
transportsektorn med 70 procent jämfört med 2010*. Därtill
bedöms energieffektivt byggnande ha goda möjligheter att bidra
till klimatsmarta lösningar. *Trafikverkets miljörapport från 2016, ISBN 97891-7725-0883.

Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormerna för koldioxid bedöms inte överskridas
(40 microgram kvävedioxid per kubikmeter) som årsmedelvärde), men vid och intill Inre ringvägen är halterna av kvävedioxid
högre än vad som tillåts i det nationella miljömålet (20 microgram kvävedioxid per kubikmeter). I samband med att områdets bebyggs ökar inneslutningseffekterna i vissa områden vilket
ökar risken för höga halter i framtiden trots en allt renare fordonsflotta. Vid förskolegårdar ska halten kvävedioxid inte överskriva 20 microgram kvävedioxid per kubikmeter. Vid Station
Persborg är trafikflödena allmänt lägre och utbyggnaden bedöms inte innebära risker för högre halter.
En utredning om hur luftutsläpp från de större industriverk-

T

Diagramen ovan och nedan illustrerar Traﬁkverkets åtgärder
för uppförande av bullerplank som bör utredas att även fungera som skyddsplank för risker mot bland annat gasutveckling vid
avspåring. Bullerkarta: Trafikverkets redovisning av bulleråtgärder för kontinentalbanan bilaga 3 och 4.
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samheterna i Sofielund påverkar luftkvaliteten i omgivningen har
skett som visar att det inte hindrar stadsbyggande i annat fall än
på kortare avstånd från riskkällorna, det vill säga vid fastigheter direkt angränsande till industrianläggningarna.
Vattenkvalitet
Flera vattenförekomster berörs av planförslaget. I dagsläget har
dagvatten från området runt Amiralsgatan avrinning till Risebergabäcken. Risebergabäcken mynnar i ut vattenförekomsten Sege
å. Det södra området, det vill säga vid Station Persborg, har till
största delen ett kombinerat system vilket innebär att dagvatten
går till Rosendals pumpstation och avleds till Sjölunda avloppsreningsverk. Fastigheten Förrådet 2 har duplikatsystem och dagvatten från denna fastighet har avrinning till kanalerna intill Gamla staden och tillhör vattenförekomsten Malmö hamnområde.
Vattenförekomsterna för Sege å och Malmö hamnområde har inte
uppnått god kemisk status på grund av höga halter av kvicksilver
och polybromerade difenylterar. Sege å har därtill en otillfredsställande ekologiskt status och Malmö hamnområde har en måttlig
ekologisk status, där hamnverksamheten är en starkt bidragande
orsak.
Vägvatten från Amiralsgatan föreslås renas i öppna system med
biofilter längs gatan. Längs Lönngatan och de nya lokalgatorna
vid station Persborg kan rening av vägvatten vara aktuellt.
Mängden miljögifter som områdets verksamheter genererar antas
inte förändras nämnvärt. Genomförandet av förslaget bedöms inte
medföra någon risk för försvårande av att uppnå målet för miljö
kvalitetsnormer för ytvatten.
Fördröjande och renande dagvattenanordningar är, enligt miljöbalken, en anmälningspliktig verksamhet vid anläggandet av anordningen. Vid anläggning av exempelvis dagvattendammar och
dagvattenmagasin kan det krävas markprovtagning. Ytbeläggning i
områden som anläggs som fördröjningsmagasin eller ytor för dagvatten bör inte bestå av konstgräs eller andra plastmaterial eftersom det finns risk för att skadliga partiklar förs bort av dagvatten
och förorenar i mottande vattenrecepient.
Förslagets genomförande bedöms inte påverka grundvattenförekomsten eftersom inga grundvattenuttag planeras och inte heller
några industriverksamheter eller liknande som riskerar att ge upphov till giftläckage.
Ledning och kablar
Föreslagen utbyggnad genererar ett antal konfliktpunkter mellan ny bebyggelse och nuvarande ledningssystem ör framförallt
Va-ledningar. Se diagram ovan. Huvudmatarledningar för fjärrvärme är mycket dyra att flytta, men bedöms i dagsläget inte vara sty-
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Planområde

T

Konfliktpunkter större ledningsdragningar inom
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Större ledningsdragningar
vatten, fjärrvärmen, gas och el.

ROSENGÅRD
CENTRUM

T

Diagrammet visar de större konﬂiktpunkterna (rödmarkerat) mellan ledningsnät och förelagen nybyggnation utmed Amiralsgatan. En bedömning har gjorts att befntliga VA- ledningar behöver dras om i samband med omvandling av till stadshuvudgata. Grundkarta, SMA. Malmö stad.

rande för planeringen.
VA-ledningar

En ledningsutredning har tagits fram till planprogrammets förslag som visar att ny VA-ledningsdragning är att föredra framför
att skarva och flytta nuvarande ledningar längs Amiralsgatan.
Kostnaderna för ny ledningsdragning har beaktats i exploateringskalkylen. Inför det fortsatta detaljplanearbetet kommer en
förprojektering behöva tas fram för samtliga befintliga och nya
VA-ledningsdragningar i Amiralsgatan liksom val av ledningssektion för att bedöma behovet av utrymme under mark.

För Station Persborg kommer en större
VA-ledning (blåmarkerad) inom fastigheten
Förrådet 6 behöva flyttas vid uppförande av
ny bebyggelse. Grundkarta. Malmö stad.

När det gäller Persborg är det framförallt en befintlig VA-ledning som är i konflikt med förslagen placering av ny bebyggelse
(se diagram intill), där flytt av VA-ledning behöver ske.
Dagvatten
För avrinningsområdet öster om Scheelegatan

Eftersom avrinning från tillkommande exploatering ska begränsas till 5 liter per sekund hektar behövs en volym på cirka 2 000
kubikmeter reserveras för fördröjning av dagvatten från Amiralsgatan i Cronhielmsparken.
För avrinningsområdet väster om Scheelegatan

Det nuvarande underjordiska dagvattenmagasinet längs Amiralsgatan intill Emilstorp, bedöms inte ha kapacitet att ta emot
ytterligare dagvatten vid ytterligare hårdgöring enligt förslaget.
För att uppnå kravet på dagvattenflöden i befintligt ledningsnät
behöver en fördröjning skapas även här för att begränsa flödet
till 5 liter per sekund hektar.
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För avrinningsområdet Persborg

YTORNA I DIAGRAMMET AVSER

Nuvarande ledningssystem bedöms inte ha kapacitet att ta emot
ytterligare dagvatten vid ytterligare hårdgöring enligt förslaget.
För att uppnå kravet på dagvattenflöden i befintligt ledningsnät
behöver en fördröjning skapas även här för att begränsa flödet
till 20 liter per sekund hektar.

9
9

För avrinningsområdet öster om Scheelegatan

En skyfallsutredning har tagits fram för avrinningsområdet öster
om Scheelegatan för ett 100-årsregn med förutsättning att tilllåta ett översvämningsdjup på maximalt 1,5 meter i den lägsta
punkten i Amiralsgatan intill rosengård centrum innan vattnet
har sjunkit undan. I utredningen har den ytliga avrinningen beaktats utifrån en klimatfaktor på 1,3 samt ett sex timmars regn.
För att uppnå maximalt 1,5 meters översvämningsdjup bedöms
följande åtgärder som nödvändiga för ett genomförande av förslaget:
•

•

•
•
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Avsättning av översvämningsytor motsvarande 20 000 kubikmeter i närområdet genom att sänka marknivåer i delar
av befintliga allmänna grönytor, nedsänkta allmänna aktivitetsytor och nedsänkta parkeringsytor. Andra åtgärder är
grävning av svackdiken och ny höjdsättning av en gångoch cykelväg. Vid åtgärdsarbetena bör möjlighet för nya rekreations- och fritidskvaliteter skapas.
Byggande av permanenta vägbulor på 0,3 meter i korsningen mellan Adlerfelts väg och von Rosens och på andra sidan
mot von Lingens väg för att förhindra regnvatten från att
rinna ner mot Amiralsgatan. Det samma gäller för Frölich
väg från von Rosens- och von Lingens väg.
Att begränsa ledningsflödet i befintliga huvudledningar
uppströms från von Rosens väg och von Lingens väg.
Att behålla befintlig pumpstation för vägvatten intill Amiralsgatans lägsta punkt.
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Skyfall
Utgångspunkten är att föreslagen exploatering på kvartersmark
inte ska förvärra översvämningssituationen vid skyfallsregn.
För att hantera skyfall behövs temprära översvämningsytor.
Det kan lösas genom att tillkommande bostadsgårdar, förskolegårdar, allmänna ytor planeras nedsänkta från övrig marknivå.
Även svackdiken längs det allmänna gångstråket ses som möjlig
lösning.
I detaljplaneskedet kommer planbestämmelser att behöva utformas som exempelvis att begränsa hårdgörningsgrad kombinerat
med krav på lovplikt vid förändring av markens genomsläpplighet samt bestämmelser om en viss höjdsättning av mark. Grönytefaktorn som planbestämmelse kan i viss mån reglera hårdgöringsgraden som en fördröjande effekt.
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1). Nedsänkt trädgård tillhörande Rosengård
herrgård.
2.) Skyfallsled längs Rosengårds cykelväg.
3.) Fotbollsplan längs Klintebergs väg nedsänks.
4.) Vänskapsparken sänks.
5.)Befintlig parkeringsplats/ grönings längs
Ramvels väg nedsänks och stängs av vid risk
för intensiva regn.
6.) Skyfallsled längs Ulricedalsstigen.
7.) Fotbollsplan Ellenborg nedsänks.
8.) Skyfallsled längs von Lingens väg.
9.) Permanenta vägbulor 0,3 meter höga.
10.) Reservat yta för fördröjning av tillkommande dagvatten från Amiralsgatan.
Blå linjer i kartan avser rinnvägar vid intensiva regn.

5

Nio temporära fördröjningsytor föreslås för att fördröja upp till 20 000 kubikmeter för
att åstadkomma ett maximalt översvämningsdjup på 1,5 meter i Amiralsgatans lägsta
punkt under Rosengård centrum.
Dessa temporära fördröjningsytor har kvar sin nuvarande funktion när de inte nyttjas vid
skyfallsregn. Som referens återfinns motsvarande lösningar bland annat i Söderkullaparken i Malmö. Åtgärderna kommer att behöva förprojekteras föra att säkerställa att den
tekniska genomförbarheten fungerar. Diagram: Malmö Stad.

Åtgärder vid en tillåten översvämningsnivå i Amiralsgatan på 1,5 meter

Vid uppförande av ny bebyggelse utmed Amiralsgatan i direkt i
anslutning till Rosengårds centrum bör krav ställas på ett färdigt
golv nivå på cirka 1,6 meter över gatunivå. Tillgängligheten till
entréer från gata till byggnader löses med hjälp av ramper längs
fasadens in- eller utsida för att nå upp till denna golvnivå. Eventuella garagenedfarter intill Rosengård centrum bör även utformas med en lägsta markhöjd. Fortsatt studie av lämplig markhöjdsättning av gatan, färdigt golvnivåer liksom ramplängder
ska utredas vid framtagande av detaljplaner.
För avrinningsområdet väster om Scheelegatan

Inför detaljplanearbetet krävs en skyfallsutredning som studerar
behovet av åtgärder för detta avrinningsområde och behovet av
eventuell utbyggnad av översvämningssytor.
För avrinningsområdet Persborg

För att förhindra översvämning vid skyfallsregn behöva cirka 1
200 kubikmeter kunna omhändertas för temporär översvämning
inom planområdet på den västra sidan av järnvägen och motsvarande 2 100 kubikmeter på den östa sidan av järnvägen. Färdigt
golvnivå för den nya bebyggelsen bedöms kunna följa befintlig
marknivå.
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bebyggelsens hörnpartier ut mot Amiralsgatan bör lämpligast
hissar och entréer planeras för att undvika problematik med ej
genomgående hörnlägenheter. Brytpunkter för ny fastighet bör
därför inte ske nära kvarterens hörn.
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För järnvägsbuller har bedömning skett utifrån Trafikverkets
bullerkartor som tagits fram i samband med kravet på uppförande av nya bullerplank för Trafikverkets tillståndsgivning för
persontåg 2018.
Enligt dessa bullerkartor bedöms bebyggelsen ut mot järnvägen
klara riktvärdena enligt trafikbullerförordningen (i dess lydelse
2017) vid uppförande av bostadsbebyggelse under förutsättning
att genomgående planlösningar används vid bostadsbyggandet.
Krav om genomgående planlösning gäller så länge godståg fortfarande trafikerar järnvägen och inget yttre godsspår har byggts.
TECKENFÖRKLARING
Bedömning för ny bebyggelse i Persborg

Bullerkarta Amiralsgatan redovisas för endast för bullersituation för väg vid uppförande av föreslagen bebyggelse. För
järnväg hänvisas till Trafikverkets bullerkartor nedan. Framtagandet av bullerkartan baseras även på att hastighetssänkning
har skett längs Amiralsgatan från 60 kilometer per till timme till 40 kilometer per timme. I den fortsatta prövningen ska riktvärden enligt gällande trafikbullerförordningen följas. Kartdiagram: Malmö stadsbyggnadskontor juni, 2019.

Buller från omgivningen
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Förslagets konskevenser

Andra infartsleders påverkan av trafikbuller

Generellt bedöms det tillkommande trafiktillskottet inte leda till
ökad ekvivalenta bullernivåer vid huvudgatorna när fler flyttar
in i planområdet eftersom det sker på redan högtrafikerade gator där hastigheten samtidigt sänks.

De infartsleder som beräknas ta emot överflyttningstrafik från
Amiralsgatan bedöms få en ökad trafikbullerproblematik. Trafikbullernivåerna ökar linjärt med antalet fordonsrörelser. 50
procent fler fordon medför 50 procent ökat buller. Redan nu
är bullernivåerna höga längs med till exempelvis Sallerupsvägen
och Ystadvägen. De beräknade nya trafikbullernivåerna bedöms
ligger i nivå med åtgärdsbehov för att minska bullernivåerna.
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STATION PERSBORG

Traﬁkbuller från järnväg och väg

Ekvivalent ljudnivå dBA
< 40

Föreslagen ny bebyggelse ut mot järnvägen vid Station Persborg
bedöms klara riktvärdet för järnvägsbuller på den västra sidan
förutsatt att det planeras för genomgående planlösningar med
tyst gårdssida efter det att Trafikverkets uppfört planerade bullerplank.
För den östra sidan av järnvägen bedöms riktvärden att klaras
utan krav på genomgående planlösningar. Trafikbullerutredningar för väg behöver tas fram i det fortsatta detaljplanearbetet.

KLOR
1

Några gator vilka idag är återvändsgator öppnas för genomfartstrafik som innebär att en del befintliga bostäder utmed dessa
gator får ökat trafikbuller som följd. Det bedöms dock ligga under riktvärdet (infrastrukturproposition 1996/97:5) för befintlig
bebyggelse i den fortsatta prövningen av förslaget.
Förslaget innebär samtidigt att den nya bebyggelsen delvis skärmar av trafikbuller från väg till förmån för befintlig bebyggelse där en sänkning av bullernivån beräknas ske från 55-60 dBA
idag till cirka 45-50 dBA vid genomförande av förslaget. I vissa
ytterkvarter ändras inte trafikbullernivån nämnvärt från nuvarande bullernivå.

1

GENERATORN

Trafikbullersituationen för tillkommande bebyggelse längs Amiralsgatan
1

KARBURATORN

Traﬁkverkets estimerade bullerkarta för ekvivalent ljudnivå
dBA för järnväg intill Station Rosengård efter det att Trafikverket
uppfört planerade bullerplank. Bullerkarta: Trafikverkets redovisning av
bulleråtgärder för kontinentalbanan bilaga 4.
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En bullerutredning för vägtrafikbuller har tagits fram för den
tillkommade bebyggelsen. Bebyggelsen ut mot Amiralsgatan
bedöms klara riktvärdet för vägbuller enligt trafikbullerförordningen (dess lydelse 2017) under förutsättning att genomgående planlösningar används vid bostadsbyggandet. Vid den nya
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Buller från industriell verksamhet
Den tillkommande bebyggelsen är placerad nära verksamheterna intill Emilstorps industriområde intill Volframgatan och lämnar inget utrymme för bullerskydd. En övergångszon med till
exempel kontorsbyggnader ut mot Volframgatan kan därför vara
lämplig.
Vid nybyggnation ska beräknade industribullernivåer finnas

1

131:4

Buller vid förskola

Naturvårdsverkets riktvärden för buller på förskolegårdar bedöms kunna uppfylls på de förskolegårdar som föreslås i anslutning till stationerna utan att några bulleråtgärder behöver vidtas. En förutsättning är att de föreslagna byggnaderna som ligger
väster, söder och norr om berörda förskolegårdar uppförs enligt
föreslaget.
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Traﬁkverkets estimerade bullerkarta för ekvivalent dBA för järnväg intill Station Persborg efter det att Trafikverket uppfört planerade bullerplank. Bullerkarta: Trafikverkets redovisning av bulleråtgärder för kontinentalbanan bilaga 4.
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med i kommande detaljplaner som ligger i anslutning till Emilstorp industriområde. I annat fall kan riskerar ny bebyggelse att
överträda tillståndets villkor enligt miljöbalken.
Vid nybyggnation ingår Boverkets vägledning om industri- och
annat verksamhetsbuller (2015:23) i de detaljplaneutredningar
som genomförs nära Emilstorp. Genom att beakta vägledningen bedöms en god boendemiljö kunna uppnås samtidigt som
industrianläggningarnas verksamheter inte behöver begränsas.
Vägledningen gäller även mindre industriverksamheter utan tillstånd (så kallade C- och U-verksamheter) i Sofielund och Emilstorp.

Trafikkonsekvenser

En övergripande trafikflödesutedning
finns som bilaga till planprogrammet.

Trafikplaneringen för planprogrammet är målstyrt genom Malmös Trafik- och Mobilitetsplan som är det vägledande styrdokumentet. En åtgärd för att nå stadens uppsatta färdmedelsmål i
planen är att bygga om Amiralsgatan till ett körfält för bil- och
lastbilstrafik i respektive riktning samt ett körfält för busstrafik i
respektive riktning. Åtgärden följder översiktsplanens intentioner om en långsiktigt hållbar markanvändning.
Förslaget innebär att gång-, cykel- och kollektivtrafik ges utrymme längs Amiralsgatan, att hållplatserna görs mer lättillgängliga och att gång-och cykeltrafiken får fler och genare kopplingar
över Amiralsgatan och inom resten av planområdet.
Vid Persborg förbättras tillgängligheten till stationen och hållplatsen genom ett nytt samlat hållplatsläge med en ny gen passage över Lönngatan samt en ny cykelbana utmed norra sidan.
Nedan beskrivs konsekvenserna för trafik generellt och fordonstrafik speciellt. För beskrivning av gång-och cykel samt kollektivtrafikens konsekvenser hänvisas till avsnittet om beskrivning
av stadskvaliteteters mätbara nyttor.
Traﬁkﬂöden
Trafikflödena ligger idag på cirka 25 000 fordon öster om Rosengård Centrum och cirka 28 000 fordon väster om Rosengård Centrum. I de prognosberäkningar som tagits fram för år
2040 bedöms trafikflödet ligga kvar i samma storleksordning
som idag trots att området byggs ut med fler boende. Det beror
delvis på att andelen som kör bil förväntas vara lägre i ett sådant
prognosscenario. Utbyggnaden inom stadsdelen beräknas ge ett
tillskott på mellan 1 500 - 2 000 fordon per vardagsmedeldygn
på Amiralsgatan.
Lönngatan vid Persborg har idag cirka 15 000 -16 000 fordon
per medelvardagsdygn väster om Västra Kattarpsvägen. I de
prognosberäkningar som tagits fram för år 2040 bedöms trafikflödet öka med mellan 500 – 2 000 fordon per vardagsmedeldygn.
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Traﬁkkapacitet
En analys av Amiralsgatans kapacitet att ta emot trafik efter en
ombyggnad enligt planförslaget har gjorts med hjälp av CapCal
och trafiksimuleringar i VISSIM. Analyser har gjorts avseende
timflöden och maxtimmestrafik och visar att det är framförallt
under eftermiddagstimmarna som det finns risk för att Amiralsgatans kapacitetsgräns överskrids i båda riktningarna vilket
kan leda till en omflyttning av trafik till andra gator alternativt
ell till andra tider under dygnet. På förmiddagen är det flödet i
riktning västerut, in mot centrum, som riskerar att överskrida
kapacitetsgränsen. Amiralsgatan bedöms även fortsättningsvis
kunna hantera ungefär samma storleksordning av biltrafikflöde
som idag men gatan kommer att vara mer störningskänslig.
För verksamheter som använder Amiralsgatan som transportväg
av varor under morgonens- och eftermiddagens rusningstimmar förväntas en viss tidsfördröjning ske som ett resultat av köer
längs Amiralsgatan. Det gäller inte övriga tider på dygnet.
Den förväntade trafikökningen längs Lönngatan bedöms även
den kunna hanteras med föreslagen utformning. Vidare studier
gällande funktion och kapacitet för hela sträckan längs Jägersrovägen och Lönngatan behöver ske i kommande planarbeten.
Omﬂyttning av traﬁk
Med utgångspunkt i analyser gjorda i analysprogrammet
EMME för prognosåret 2040 omfördelas trafiken vid en ombyggnad av Amiralsgatan framförallt till Ystadvägen och Sallerupsvägen. Det handlar om i storleksordningen 2 000 – 4 000
fordon per dygn som fördelas vilket skulle innebära en ungefärlig ökning med upp till 10–15 procent jämfört med dagens
trafik på dessa gator. Bedömningen är att ökningen är rimlig för
både Ystadvägen och Sallerupsvägen. Därtill förväntas Lönngatan/Jägersrovägen samt tvärgående gator så som Lantmannagatan, Västra Kattarpsvägen och Scheelegatan kunna hanteras den
något ökade trafikmängden.
Ovanstående analyser och kapacitetsbedömningar utgår enbart
från konsekvensen av att Amiralsgatan byggs om enligt planförslaget. Framtida och pågående projekt i staden i samband med
planeringen av storstadspaketet kan komma att påverka kapaciteten och hur trafiken omfördelas i stadens gatunät. För storstadsprojektet kommer trafikanalyser att tas fram.
Traﬁksäkerhet
Ökade rörelseflöden längs Amiralsgatan ställer krav på hög trafiksäkerhet i korsningspunkterna. Idag är delar av den aktuella
sträckan reglerad och utformad för en hastighet på 60 kilometer
i timmen. I förslaget dimensioneras Amiralsgatan istället för en
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T
Station
Persborg

T

Traﬁkdiagramet visar förväntad omfördelning av traﬁkﬂöden för gatorna Sallerupsvägen och Ystadvägen vid omvandling
av Amiralsgatan till stadshuvudgata. Ökning bedöms ske med cirka 10-15 procent år 2040 jämfört med dagens trafikflöde. Dessa
gator bedöms ha kapacitet att ta emot den ökade trafikmängden.
Kartdiagram Malmö stad.
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hastighet på 40 kilometer i timmen, vilket väsentligt minskar
risken för allvarligare skador på personer vid en trafikolycka.
Gång- och cykelpassager som inte är signalreglerade hastighetssäkras och de befintliga gång- och cykelbroarna vid Stael von
Holsteins väg och Adlerkreutz väg som utgör viktiga skolvägar
fortsätter vara planskilda gång-och cykelvägar/broar över Amiralsgatan. För göra det enklare att nå Amiralsgatan och busshållplatserna kompletteras gång- och cykelpassager i plan.
Vid Persborg förbättras trafiksäkerheten och tillgängligheten till
hållplatsen och stationen med en ny hastighetssäkrad passage
över Lönngatan. Sammantaget är ambitionen att utforma nya
gator på de gåendes och cyklandes villkor, vilket innebär låga
hastigheter för fordonstrafiken.
Tillgänglighet
Amiralsgatans nya utformning följer befintlig marknivå. Ambitionen med detta är så lite som möjligt påverka befintliga lutningar, och därmed påverkan på såväl tillgänglighet som dagvattenavrinning, så lite som möjligt. Möjligheten för en person
med funktionsnedsättning att ta sig från sin bostad ner till Amiralsgatan bedöms inte försämras jämfört med idag. Nuvarande
cykelbroar med tillhörande ramper ner till Amiralsgatan kvarststår.
Vid en sänkning av Adlerfelts väg och Frölich väg blir lutningen
något mer än 2,5 procent för gående och cyklande jämfört med
dagens broar som lutar cirka 5 procent.
bedömningen är att nuvarande hissfunktioner från busshållplats
i Amiralsgatan till Rosengård centrum förblir oförändrad men
eventuellt kan hissanordningar flyttas in i centret med ramp
från gatan till entrén. Nya torgbildarna och trappsatser förses
med tillgänglighetsanpassade ramper.
Lönngatan får i förslaget ett nytt samlat hållplatsläge för busstrafiken i anslutning till stationen med en ny tillgängligsanpassad passage över Lönngatan. Nuvarande hissfunktion upp till
stationens plattform förblir oförändrad. En ny koppling från
nya mobilitetshuset till tågplattformen kan vara möjlig för att
öka tillgängligheten ytterligare. Förutom i anslutning till stationen är planområdet vid Persborg relativt flackt utan större höjdskillnader.
Lastintag Rosengård Centrum
Malmö stad har idag förbud av transporter med längre fordon eller fordonståg över 12 meter innanför Yttre ringvägen.
Det finns dock ett antal gator inom zonen som är undantagna
denna begränsning, bland annat Amiralsgatan, öster om Norra
Grängesbergsgatan. Denna sträcka nyttjas för att framföra 24
meters transportfordon till Rosengårds Centrum.
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Som en konsekvens av förslaget där av- och påfartsramperna
från Amiralsgatan till Rosengård centrum utgår och ersätts med
plankorsningar, kommer det att medföra begränsningar vad gäller fordonslängder på 24 meter vid varutransporter upp till den
planskilda delen av Rosengård centrum. De nya plankorsningarna och anslutningarna till Rosengård Centrum avser att dimensioneras utifrån 12 meters fordon.
När leveranser sker med kortare fordon bedöms antalet transporter till Rosengård Centrums lastkaj dubbleras.
I det fortsatta detaljplanearbetet behöver en väl fungerande logistiklösning studeras. Det kan exempelvis handla om lösningar
där lastintag sker i de nya p-husens/multifunktionshusens bottenvåning med vidare transportlösningar med hiss. Liknande
lösningar finns i andra köpcentrer i staden, exempelvis Triangeln
köpcenter. Alternativt kan den norra lastkajsfunktionen behålls
men anpassas efter 12 meters fordon.
Bilparkering
Planprogrammet föreslår att flera av de befintliga markparkeringar bebyggs och att dessa p-platser ersätts - tillsammans med
behovet av p-platser för den nya bebyggelsen - med bilplatser i
mobilitetshus/p-hus.
För de som nyttjar markparkeringarna idag får det konsekvenser
som kan innebära högre parkeringskostnader.
Avfallshantering
Avfallshanteringen ska lösas i enlighet med Avfallsplan 20162020 för Malmö stad och Burlövs kommun. På kvartersmark
ska det finnas utrymme för avfallshantering inklusive källsortering, för såväl boende som verksamheter. Tekniska system för att
lösa avfallshanteringen beaktas i det fortsatta detaljplanearbete.
För att underlätta för källsortering och återvinning föreslås ytterligare en gemensam återvinningsstation i stadsdelen. Lokalisering utreds under detaljplanearbetet.

Ekonomiska konsekvenser
Högre komplexitet - mer kostsamma lösningar

En naturlig följd av stadens tidigare investeringar i nya tågstationer i stadsdelen är att bygga ut i den stationsnära lägena vid Station Rosengård och Persborg.
Att bygga staden tätare innebära ofta mer komplexa genomförandeprocesser och i vissa avseenden mer kostnadskrävande lösningar. Även ökade drifts- och underhållskostnader uppkommer
i en tätare stad där fler människor nyttjar infrastruktur, lokaler
och allmänna platser.
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Exploateringskalkyl
Med förslaget kommer investeringar att behöva ske från stadens
sida. En exploateringskalkyl har tagits fram för det tekniska genomförandet. Kalkylen är av översiktlig karaktär och utgör en indikation på en investeringsnivå med relativt hög osäkerhet.

•

•
Kalkylen beräknar stadens utgifter till cirka 850 miljoner kronor
med iordningställande av byggklar mark och nya allmänna gator
och torg. Intäkter vid försäljning av stadens mark, upplåtelse av
mark och gatukostnader beräknas till cirka 715 miljoner kronor
vilket ger ett beräknat underskott på 135 miljoner kronor (enligt 2019 års prisnivå) för perioden fram till år 2040 när utbyggnaden beräknas vara klar. Delar av detta underskott kan täckas
inom ramen för finansieringen av storstadspaketet.
Cirka 35 miljoner kronor av intäkterna utgörs av försäljning/
upplåtelser av mark för mobilitetshus. Det är dock osäkert om
hur marknaden för mobilitetshus är i området och hur markvärdet vid en sådan investering ska bedömas.
Identifierade utgifter som i detta tidiga skede inte har beräknas
och därmed inte utgör en del i exploateringkalkylen är åtgärder
på Rosengård Centrum när broarna Adlerfelt och Frölich rivs,
utvecklingen av Cronhielmparken och Rosengårdsfältet samt
nya cykelkopplingar, utanför planområdet. Driftkonsekvenser
tillkommer även som inte är beräknade i kalkylen.
Förutom kostnader för det tekniska genomförandet tillkommer kostnader för utbyggnad av samhällsservicen. Här ses förskoleförvaltningens kostnader som oproportionerligt höga när
grundskoleverksamhetens utbyggnadsbehov löses genom att låta
lokaler återgå till grundskolan som förskoleverksamheten lånar.

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

Konsekvenser för fastigheter
Ny fastighetsbildning
Den föreslagna stadsomvandlingen sker på både kommunal och
privatägd mark. Exploateringskalkylen har tagit hänsyn till kostnaderna för fastighetsbildning, marksanering och plankostnader.
Berörda fastigheter
Följande fastigheter berörs direkt av förslaget:
• Del av fastigheten Bennet 2 som idag används som markparkering för de boende intill Station Rosengård, föreslås
för ny allmän plats.
• Inom fastigheten Byrådirektören 4 minskar förskolegårdens
friyta för Stockrosensens förskola med cirka 1 500 kvadratmeter som övergår till ett nytt bostadskvarter. Förskolan
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•

•

bedöms därefter ha cirka 2 700 kvadratmeter friyta att disponera.
Norra delen av fastigheten Förrådet 6 som idag används av
kommuntekniks verksamhet för upplag, föreslås till nytt
bostadsområde.
Enskild bollplan på fastigheten Gulmåran 1 föreslås bli förskolegård.
Fastigheterna Generatorn 1 och Karburatorn 2 som idag används som enskilda aktivitetsytor, föreslås omvandlas för ny
bebyggelse.
Inom Häradsskrivaren 1 och Riksåklagaren 1 som idag används som bensinstationer, föreslås nya bebyggelsekvarter
för primärt verksamhetsändamål.
Fastigheterna Kloren 1 och Emilstorp 1 som idag används
som verksamhetsområde, föreslås omvandlas till nya bostadskvarter med parkeringshus och förskola.
Del av Landskamreraren 6 och Landskontoristen 1, Länsrevisorn 1-3, Länsassisten 1-3 kompletteras med ny bebyggelse.
Del av Landshövdingen 1 nere mot Amiralsgatan övergår till
allmän plats genom fastighetsreglering, alternativt upplåtes
till staden för allmänt bruk.
Inom Kronodirektören 2-4 som idag används som bostadsgård respektive bilparkering, föreslås uppförande av ny bebyggelse.
Del av Kronodirektören 5 och 6 som idag nyttjas som bilparkering ut mot Ramels väg, förslås byggas om för att även
omhänderta vatten vid skyfallsregn.
Del av Taxeringsassistenten 1 som idag används för bilparkering, föreslås för uppförande av ny bebyggelse.
Del av Rosengård 130:16 som idag används som allmän
park, föreslås byggas om för att även kunna omhänderta
vatten vid skyfallsregn.
Del av von Lingens väg tillhörande del av Rosengård 131:25
kompletteras med fördröjningsmagasin för vatten för att
kunna hantera ytligt rinnande vatten vid skyfall.
Del av Rosengård 131:25 som idag används som gång- och
cykelväg och fotbollsplan, föreslås ommodelleras för att
även kunna omhänderta vatten vid skyfallsregn.
Rosengård 131:37 och 131:38 som idag används för parkeringsändamål, föreslås omvandlas för ny bebyggelse.

För flertalet av dessa fastigheter har inledande kontakt med fastighetsägare skett under vintern 2018-2019 med inbjudan till
fastighetsägaredialog. Ytterligare kontakt kommer att tas för dialog om möjligheter till en fortsatt process.
Utöver dessa direkt berörda fastigheter kommer några fastigheter beröras indirekt av förslaget. Det kan handla påverkan från
omgivningen i form nya vägdragningar, omflyttning av nuva-
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rande tillfartsvägar, påverkan av utsikt, skuggbildning etc.

Mätbara nyttoindikatorer och

Gällande detaljplaner och planprogram
I gällande detaljplan PL852 och PL 882 finns sedan tidigare
outnyttjade byggrätter som föreslås utgå för del av fastigheten
Rosengård 131:25 med 5 000 kvadratmeter samt del av fastigheten Kronokamreraren 1 med 5 000 kvadratmeter. Tidigare föreslagna byggrätter intill Rosengårdsparken enligt planprogram
6031 Herrgården, kommer även att behöva utgå.

Sociala konskvenser

Ny markanvändning föreslås för respektive delområde
Nedanstående flygbilder visar delområdenas markanvändning
idag. Illustrationern redogörs för hur fastigheternas markanvändning på en övergripande nivå, ändrats genom förslaget.

Social konskvensbedömning
Som ett komplement till respektive mätbar indikator på nästkommande uppslag har förslaget bedömts utifrån en social konsekvensbedömnng där både barn- och jämlikhetsperspektivet inkluderas.

Delområde Station Rosengård

Nyttoindikatorer
I detta kapitel redovisas en utvärdering om planprogrammets prioriterade stadskvaliteter har förbättrats genom förslaget. Stadskvaliteterna utvärderas med hjälp av ett antal nyttoindikatorer omnämnda under kaptitel Strategier. Nyttoindikatoerna är mätbara i avstånd eller ytor.

TECKENFÖRKLARING
Viktning av varje prioritering

Delområde Västra Amiralsgatan
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Delområde Station Persborg
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Delområde Rosengård centrum

Bagrundsbild: Lantmäteriet

-Oförändrat

nar

g

gt

-Liten försämring

Invå

nin

Til
lg

Nya offentliga gaturum och
platser för uppehåll

Rekreation
,
och kult fritid
ur

T

and

Nya allmänna kopplingar även
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Nya kvarter med ny bebyggelse
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typologi

TECKENFÖRKLARING

T
Illustrationen visar en sammanfattande bild av hur de prioriterade stadskvaliteter i stadsdelen har förändrats genom planprogrammets förslag. Diagram Malmö stadsbyggnadskontor.

Bagrundsbild: Lantmäteriet
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Social konsekvensbedömning: Förslaget kan ger variation i skala och
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Invån

utformning genom de nya byggnaderna som ökar möjligheterna till ett starkare identitet, socialt sammanhang och tillhörighet. Förslaget ger indirekt stöd för ökad jämställdhet med en god
bostad för alla med satsning på nyproduktion av flerbostadshus
till minsta möjliga hyresnivå utan att ge avkall på kvalitet i del
av planområdet genom stadens satning på Mallbo (Malmö Allemansrätt Boende). Förslaget ger därmed stöd för att uppnå mål
11.1 i Agenda 2030 om med att eftersträva byggnation av bostäder till en överkomlig kostnad.

BYGGNADSTYPER
INOM 600 METER

Blandad skala och typolog
Idag

Funktionsblandning













   

Idag



GOD BEBYGGD MILJÖ
Nyttoindikatorn funktionsblandad stadsdel:



T

T

Längs Amiralsgatan och kring Station Persborg skapas förutsättningar för att utveckla nya bostäder, service, arbetsplatser och andra verksamheter. Vid ett genomförande skulle det bidra till att
minska den funktionsseparering som råder i stadsdelen idag. Utslaget på hela stadsdelen skulle funktionsblandningen bli cirka 10
procent större än idag. För att öka funktionsblandningen ytterligare hade fler platser och stråk i nord-sydlig riktning behövts omvandlas på liknande sätt. Sammantaget bedöms indiktorn visa på
en liten förbättring av stadskvaliteten till följd av den ökade funktionsblandningen.
Social konsekvensbedömning

T

Vision 2040

Utvärdering av stadskvaliteten

   



  
  

T

Etablering av fler närliggande arbetsplatser och närhet till service
i ett bostadsområde är viktiga aspekter för att öka sysselsättning,
förbättra integration och utjämna socialt klyftor. I förslaget bedöms mål 3.4 i Agenda 2030 tillmötesgås om att främja etablering
av nya boendenära arbetsplatser som i sin tur främjar hälsa och
välbefinnande. Därtill bedöms jämlikhetsperspektivet tillmötesgås
när ökad funktionsblandning
indirekt genererar starka rörelseflöi
den med fler människor i rörelse under större delen av dygnet.
Nyttoindikatorn variation av bebyggelsetypologi och skala

T

Diagrammen visar hur koncentration av antal funktioner förändras där förslaget bedöms ge en 10 procent större funktionsblandning inom stadsdelen. Diagram: Malö stad.

I förslaget tillkommer ny bebyggelse av varierad skala och typologi
till ett område som idag har en homogen bebyggelsekaraktär. Variationen ändras från en låg nivå, till uppemot 20 procent om förslaget genomförs. Förändringen blir störst längs sträckan mellan
Station Rosengård och Rosengårds centrum men kommer sannolikt att vara märkbar i hela planområdet och även ett par kvarter
ut från dess gräns. Därutöver förespråkar en reservation för bostäder till en lägre kostnad i kommande markanvisning.
I ett planprogram kan varierade upplåtelseformer (ägandeformer)
endast förespråkas och inte regleras.
Sammantaget bedöms indiktorn visa på en liten förbättring av
stadskvaliteten till följd av den ökade variationen av bebyggelsetypologi och skala.

  



  

 

  

  





T

Nyttoindikator för invånartäthet
ANTAL FUNKTIONER
PER 100 METER



Förslaget innebär en ökad täthetsgrad, i synnerhet i stationsnära
lägen. Detta bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. Invånartätheten blir cirka 110 invånare per hektar. Planprogrammets riktlinje är minst 150 invånare per hektar för att
uppnå ett hållbart markutnyttjande uppnås inte helt men blir betydligt högre än invånartätheten inom stadsdelen idag.
Att invånartätheten i stadsdelen ökar något kan få positiva följdeffekter i form av exempelvis ökat serviceutbud och ökade möjligheter till sociala kontakter. Sammantaget bedöms indiktorn
visa på en liten förbättring av stadskvaliteten tack vare ett mer
hållbart markutnyttjande.

T

Nuläge
ä

a
Förslag

Nuläge

Förslag


 

Vision 2040

Social konsekvensbedömning: Med fler invånare i stadsdelen bidrar

förslaget till möjlighet för ytterligare sociala kontakter och ökat
folkliv. Den föreslagna invånartätheten påverkar inte befintliga
bostadsgårdarnas storlek. För de nya bostadskvarteren föreslås bostadsgårdar motsvarande cirka 1 200 kvadratmeter som erbjuder
plats för samvaro och växtlighet och gott dagsljus. De bostadsgårdar som får mindre gårdsytor än vad riktlinjerna anger bör kompenseras med mer riklig grönska.
I vissa bostadskvarter finns idag hög trångboddhet som egentligen är planerade för ett färre antal boende per bostad. Varken planprogram eller detaljplaner rymmer emellertid möjligheten att
reglera denna form av trångboddhet.
Mål 11.6 enligt Agenda 2030 att reducera negativ miljöpåverkan
bedöms tillmötesgås om strategierna och riktlinjerna enligt stadskvaliten god bebyggd miljö följs.

T

T

Diagrammen visar hur variationen av byggnadstyper förändras i och med förslaget. Utifrån denna beräkning uppskattas
stadsdelens bebyggelsevariation öka med uppemot 20 procent. Diagram: Malmö stad.

ϭϱϬŝŶǀͬŚĂhEŚĂďŝƚĂƚŵŝŶͲǀćƌĚĞ
ĨƂƌŚĊůůďĂƌƐƚĂĚƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ
EǇŚĂŵŶĞŶ
ZĞĨĞƌĞŶƐĞƌ

^͘/ŶŶĞƌƐƚĂĚĞŶ
DƂůůĞǀĊŶŐĞŶ
'ĂŵůĂƐƚĂĚĞŶ
WWͲŽŵƌĊĚĞ

Framtida stadsdel
&ƌĂŵƟĚŝŶŇƵĞŶƐŽŵƌĊĚĞ
Nuläge
stadsdel
EƵůćŐĞŝŶŇƵĞŶƐŽŵƌĊĚĞ

Ϭ

ϱϬ

ϭϬϬ

ϭϱϬ

ϮϬϬ

Invånare per hektar : 150 inv/ hektar som minimivärde för
hållbar stadsutveckling enligt UN habitat.
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Planområdet WWͲŽŵƌĊĚĞ
Framtid
stadsdelen
&ƌĂŵƟĚŝŶŇƵĞŶƐŽŵƌĊĚĞ
Nuläge
stadsdelen
EƵůćŐĞŝŶŇƵĞŶƐŽŵƌĊĚĞ
(meter)

Utvärdering av stadskvaliteten
GÅNGAVSTÅND
TILL KOLLEKTIVTRAFIK




Idag





 

T

TYDLIGT SAMMANLÄNKAD GATA

Tillkommande bebyggelse föreslås i kollektivtrafiknära lägen.
Förutsättningarna att ta sig till hållplatserna förbättras så att det
blir lättare att korsa Amiralsgatan samtidigt som gångvägarna
till hållplatserna både blir fler och genare. För hela stadsdelen
minskas det genomsnittliga gångavståndet till en hållplats eller
tågstation som trafikeras av Malmöpendeln eller Malmöexpressen med ungefär 6 procent motsvarande i snitt cirka 440 meter.
För den tillkommande bebyggelsen blir gångavstånd till hållplatser ännu kort med i snitt ett avstånd på 233 meter. Sammantaget bedöms indikatorn visa på en signifikant förbättring av
stadskvaliteten.


 

Vision 2040

T

oritera färdsättet för kollektivt resande oavsett ålder, kön eller
ekonomiska förutsättningar och bidrar därför till ökad jämlikhet. Intill busshållplatserna där den sociala uppsikten förbättras
med ny omgivande bebyggelse, fler mötesplatser och gångstråk
medför en tryggare utomhusmiljö både dag- och nattetid. Förslaget bedöms bidra till att uppfylla mål 11.2 för Agenda 2030
om att bygga ut kollektivtrafiken med särskild uppmärksamhet
riktad mot människor i utsatta situationer.

ϭϬϬ

ϮϬϬ

ϯϬϬ

ϰϬϬ

ϱϬϬ

ǀƐƚĊŶĚƟůůDyͬƚĊŐƐƚĂƟŽŶ;ŵͿ

Indikator för närhet till kollektivtrafik

Social konsekvensbedömning: Förslaget ger fler möjlighet att pri-

T

Ϭ

Indikator för goda mobilitetslösningar

Ett led i stadens möjligheter att optimera markens utnyttjande är att uppföra ny bebyggelse på mark som idag används som
markparkering. I mobilitetshusen samnyttjas parkeringsanläggningar för bil- och cykeltrafik med lokaler handel och annan
service på ett ytmässigt och socialt tillfredsställande sätt. Mobilitetshusen placeras på sinsemellan jämt fördelade gångavstånd.
Sammantaget bedöms indiktorn visa på en signifikant förbättring av stadskvaliteten.
Social konsekvensbedömning: Att uppföra ny bebyggele på mark
som idag används som markparkering. kan det få betydande
ekonomiska konsekvenser för ett antal bilägare att bli hänvisade
till nya mobilitetshus och bilplatser som blir betydligt dyrare att
hyra, om det inte finns bilplatser till förfogande i de befintliga
bostadområdenas underjordiska garage.

Indikator för prioritad cykel- och kollektivtrafik

Ytterligare ytor avsätts till kollektivtrafiken med 50 procent, cykelytorna med 7 procent jämfört med idag. Samtidigt minskar
ytor för bil (minus 8 procent). Denna förändring följer trafikoch mobilitetsplanen mål. Sammanfattningsvis bedöms indikatorn visa på en signifikant förbättrning av stadskvaliteten.

ĐǇŬĞů

ŐĊŶŐ

T
Social konsekvensbedömning: Med prioriterad ytfördelning till för-

Diagrammen visar hur gångavstånd till kollektivtrafik (järnväg och
MEX) ändras genom förslaget. Diagram: Malmö stad.
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mån för cyklister skapas förutsättningar för en trivsam gatumiljö
för både passage och uppehåll i planområdet. Extra omsorg bör
läggas på tunneln under Rosengård centrum samt i passagerna under järnvägen intill stationsområden för att upplevas som
attraktiva, trygga gaturum. Förslaget bidrar till att uppfylla mål
11.a i Agenda 2030 om att främja positiva ekonomiska, sociala
och miljömässiga kopplingar mellan stadsdelarna.

ŬŽůůĞŬƟǀƚƌĂĮŬ

ďŝů

Framtida - stadsdelen
Nuläge - stadsdelen

Ϭй

ϭϬй

ϮϬй

ϯϬй

ϰϬй

ϱϬй

zƚĂŶĚĞůƉĞƌƚƌĂĮŬƐůĂŐ
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Aktiva och varierade gångstråk
GENHET

Ϭ

 

Utvärdering av stadskvaliteten

   

EN GÅNGVÄNLIG STADSDEL

&ƌĂŵƟĚ




ϮϬϬ

ϯϬϬ

ϰϬϬ

ϱϬϬ

ϲϬϬ

ϳϬϬ

ϴϬϬ

EƵůćŐĞ

Indikator för genhet i gångnätet

Definitionen av ett väl utbyggt gångvägnät är när det verkliga gångavståndet endast är marginellt längre än fågelavståndet. Relationen mellan
verkligt avstånd och fågelavstånd kallas genhetskvot. I huvudstråk bör
en genhetskvot under värdet 1,25 eftersträvas och genhetskvoter över
1,50 undvikas. I stadsdelen är genhetskvoterna idag redan låga, mellan
1.3 – 1.4, vilket bedöms som positivt. Detta beror på att gångvägnätet
är omfattande och finmaskigt.
Genom förslaget förbättras genheten ytterligare när gångvägnätet byggs
ut och antalet korsningspunkter över barriärer som Amiralsgatan och
järnvägen blir fler. Sammantaget bedöms indikatorn visa på en liten
förbättring av stadskvaliteten.

T

T

Social konsekvensbedömning: Sammanfattningsvis bedöms detta stär-

Vision 2040

ϭϬϬ
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Idag

ŵŝƌĂůƐŐĂƚĂŶ
/ŶŽŵWWͲŽŵƌĊĚĞ

ka förutsättningarna för att ta sig inom stadsdelen till fots vilket ökar
folklivet i stadsdelen. Ökad genhet innebär ökad användning av aktivitetsytor, lokaler för fritid, rekreation och andra målpunkter.




Indikator för korsningstäthet

Enligt trafik- och mobilitetsplanen ska framkomlighet för fotgängare prioriteras högt när staden byggs ut. Genom förslaget sker en betydande minskning av korsningsavståndet över tre av stadsdelens stora
barriärer (järnvägen, Lönngatan och Amiralsgatan). Detta leder till att
planområdet blir mer tillgängligt från omgivande stadsdelar med förutsättningar för ökad rörelse inom stadsdelen. Sammantaget bedöms indiktorn visa på en signifikant förbättring av stadskvaliteten.

T

T

sig mer obehindrat oavsett tid på dygnet. Sammanfattningsvis bedöms
indikatorn meföra att stadskvaliteten ökar signifikant genom förslaget.
Indikatorn för aktiva och varierade gångstråk

Med förslaget etableras nya funktioner, aktiva bottenvåningar som mötesplatser av olika karaktär kring Rosengård centrum, längs Amiralsgatan
och vid Station Persborg. Detta leder till att gångstråken i genomsnitt
omges av fler funktioner än idag. Förändringen är positiv för upplevelsen av befintliga och nya gångstråk och kan även innebära att fler
människor rör sig på gångstråken under större delar av dygnet.
Sammantaget bedöms indiktorn visa på en liten förbättring av stadskvaliteten till följd av den ökade funktionsblandningen längs gångstråken.
Social konsekvensbedömning: Genom att skapa förutsättningar för varia-

tion längs gångstråken ökar möjligheterna för att fler människor rör sig
över stadsdelsgränserna om förslaget genomförs i sin helhet. Ökade flöden och fler mötespunkter som riktar sig till barn och familjer underlättar isär för fler kvinnor att röra sig i stadsrummet. Kritiska kopplingar
som gång- och cykeltunneln under järnväg behöver beaktas i det vidar
planarbetet. Förslaget bedöms indirekt uppfylla mål 3.4 i Agenda 2030
att främja psykisk hälsa och välbefinnande.
Utvärdering av stadskvaliteten

WWͲŽŵƌĊĚĞ
Planområde

Social konsekvensbedömning: Fler korsningspunkter och tvärgående

kopplingar i ett plan ger ökad överblick och en större visuell upplevelse
som ökar gångvänligheten utmed gatan. Incitamentet till att röra sig i
stadsdelen ökar som i sin tur bidrar till ökad trygghet och frihet att röra
Diagrammen illustrerar att föreslagen utbyggnad av gångvägnät
ökar genheten. Diagram: Malmö stad.

'ĞŶŚĞƚŝŐĊŶŐŶćƚĞƚ

Nuläge
stadsdelen
EƵůćŐĞŝŶŇƵĞŶƐŽŵƌĊĚĞ

Ϭ

hŶĚĞƌϭ͕Ϯϱ
ŌĞƌƐƚƌćǀĂƐĨƂƌŚƵǀƵĚƐƚƌĊŬ

Planområde

Framtid
stadsdelen
&ƌĂŵƟĚŝŶŇƵĞŶƐŽŵƌĊĚĞ

PǀĞƌϭ͕ϱ
hŶĚǀŝŬƐĨƂƌŚƵǀƵĚƐƚƌĊŬ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϰ

Ϭ͕ϲ

Ϭ͕ϴ

ϭ

ϭ͕Ϯ

ϭ͕ϰ

ϭ͕ϲ

ϭ͕ϴ

&ƵŶŬƟŽŶďůĂŶĚŶŝŶŐůćŶŐƐŵĞĚŐĊŶŐƐƚƌĊŬͲŵćƩŝϱϬǆϱϬƌƵƚŽƌ;ŵͿ
Variation
längs stråk
^ŬĂůĂĨƌĊŶϬ;ŝŶŐĞŶĨƵŶŬƟŽŶƐďůĂŶĚŶŝŶŐͿƟůůхϮ;ƐƚŽƌĨƵŶŬƟŽŶƐďůĂŶĚŶŝŶŐͿ
som
aktiva bottenvåningar, mötesplatser längs gångstråk.

Skala från 0 (ingen funktionsblandning till mer än 2 (stor funktionsblandning)

WWͲŽŵƌĊĚĞ

Framtid stadsdelen

&ƌĂŵƟĚŝŶŇƵĞŶƐŽŵƌĊĚĞ

Nuläge stadsdelen

EƵůćŐĞŝŶŇƵĞŶƐŽŵƌĊĚĞ

Genhetskvot
ϭ
ϭ͕ϭ
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Social konsekvensbedömning:
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TILLGÅNG TILL PARK OCH NATUROMRÅDEN INOM
RIMLIGT AVSTÅND FRÅN BOSTAD
enligt grönmodellen

TILLGÅNG TILL REKREATION, FRITID OCH KULTUR

Når gröning och grannskapspark inom rimliga gångavstånd



T

Utifrån Malmö stads grönmodell utvärderas parktillgång genom att
studera huruvida det går att nå parkkategorin gröning inom 300 meter samt grannskapspark inom 500 meter från bostaden.
Analysen visar att den tillkommande bostadsbebyggelsen i framförallt Amiralsgatans nordöstra del får en parkbrist. Där det är generellt
små och medelstora parker inom rimligt gångavstånd som saknas.
För den södra delen av planområdet vid Station Persborg noteras
även parkbrist.
Sammantaget bedöms indiktorn visa på en liten försämring av stadskvaliteten till följd av att parkytan/ invånare minskar och att den
gröningen ut mot Amiralsgatan utsätts för höga bullervärden, trots
att avståndet till gröning och park i stadsdelen delvis förbättras och
att befintlig allmän parkmarken lämnas orörd.
Social konsekvensbedömning: I ett barnperspektiv ses gröningens direk-

T

          
         

  

Vision 2040

Indikator för andel obebyggd yta

Den ökade befolkningstätheten innebär ett högre tryck på den obebyggda marken där även bostadsgårdar ingår förutom allmänna gator, platser och parker. En andel yta som har stor betydelse för den
framtida tillgången till rekreation, fritid och kultur i stadsdelen.

Indikator för tillgång till park

Når ej gröning inom 300 meter och /eller grannskapspark inom 500 meter

Idag

De tillkommande målpunkterna betraktas som mycket positivt ur
ett socialt perspektiv med ytterligare möjlighet för uppehåll och
möten i rekreativa omgivningar som det annars är brist på idag.
Förslaget bedöms indirekt uppfylla mål 3.4 i Agenda 2030 att
främja psykisk hälsa och välbefinnande.

ta koppling till en större gata utgöra ett trafiksäkherhetsproblem som
inte är helt förenlig med översiktsplanens riktlinjer vilket kommer att
behöva beaktas i det fortsatta detaljplanarbetet.
Förslaget om kvalitetsförbättring och upprustning av av de befintliga
parkerna för att öka attraktionen för rekreativa miljöer bedöms bidra
till uppfyllelse av mål 15.9 i Agenda 2030 som innefattar integrering
av ekosystem och biologisk mångfald samt möjlighet för lokal självförvaltning även av allmänna parker.

Planområdet beräknas få en obebyggd yta på totalt cirka 70 – 75
procent med undantag för delområdet Rosengård centrum som får
52 procent obebyggd yta.
Dessa procentsatser kan jämföras med intilliggande bostadsområden som Apelgården, Herrgården och Örtagården som alla har
omkring 80 procent obebyggd yta. I nybyggda områden i Malmö
är andelen obebyggd yta 65 procent för Bo01 och 40 procent för
Glasbrukskajen i Limhamn.
Sammantaget bedöms indiktorn visa på en liten försämring av
stadskvaliteten till följd av andelen obebyggd yta minskar. Samtidigt ses planområdet fortsättningsvis ligga på en relativt god nivå
jämfört med stadens nybyggada områden.
Social konsekvensbedömning: Då stadsdelen har en ung befolkning
(yngre än Malmö i genomsnitt) visar förslagna målpunkter att det
läggs extra omsorg på att möta barns och ungas behov. Den nya
platsen kring Station Rosengård gör det möjligt att nyttjas för lek,
vila och samvaro. Nya aktivitetsytor i Rosengårdsfältet och Cronhielmsparken tillskapas liksom satsningar på de befintliga parkerna.
Förslaget bedöms bidra till att uppfylla mål 11.7 i Agenda 2030 om
att tillhandahålla säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden

ZĞŬŽŵŵĞŶĚĞƌĂƚŵŝŶ͘ĂǀƐƚĊŶĚ
;DĂůŵƂ^ƚĂĚͿ

Indikatorn för tillgång till målpunkter

T

T

    
 
   
        

I en blandad stad bör det finnas ett finmaskigt nät av målpunkter,
torg och mötesplatser av olika karaktär. Malmö stad har som ambition att ingen malmöbo ska ha längre än 300 meter till närmsta målpunkt eller torg. I stadsdelen har boende idag i genomsnitt 425 meter gångavstånd till närmsta torg eller mötesplats. Genom förslaget
får tillkommande bebyggelse i genomsnitt 275 meter till närmaste
målpunkt och för hela stadsdelen blir det genomsnittliga gångavståndet 350 meter.
Sammantaget bedöms indiktorn visa på en liten förbättring av stadskvaliteten till följd av ökad närhet till allmänna målpunkter.

Planområde
WWͲŽŵƌĊĚĞ

Framtid
stadsdelen
&ƌĂŵƟĚŝŶŇƵĞŶƐŽŵƌĊĚĞ
Nuläge
stadsdelen
EƵůćŐĞŝŶŇƵĞŶƐŽŵƌĊĚĞ

Ϭ

ϱϬ

ϭϬϬ

ϭϱϬ

ϮϬϬ

ϮϱϬ

ϯϬϬ

ϯϱϬ

ϰϬϬ

ϰϱϬ

'ĊŶŐĂǀƐƚĊŶĚŵĞůůĂŶďǇŐŐŶĂĚƐĞŶƚƌĞŽĐŚƚŽƌŐͬƉůĂƚƐďŝůĚŶŝŶŐ;ŵͿ
(meter)

Diagrammen visar hur tillgången till parkmark ändras genom
föreslaget. Diagram: Malmö stad.
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Planområde
WWͲŽŵƌĊĚĞ
Framtid
stadsdelen
&ƌĂŵƟĚŝŶŇƵĞŶƐŽŵƌĊĚĞ
Nuläge
stadsdelen
EƵůćŐĞŝŶŇƵĞŶƐŽŵƌĊĚĞ

Ϭ
ANTAL FUNKTIONER FÖR SAMHÄLSSERVICE INOM 500 METER
FRÅN BOSTAD
   
    
   
   

Idag

 
  
  

T

T

 
 
!  

Vision 2040

T

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

Antal
funktioner
för samhällsservice
Andel
samhällsservice
inom 500 meter.inom 500 meter från bostad
ŶƚĂůŽīĞŶƚůŝŐĂƐĞƌǀŝĐĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌŝŶŽŵϱϬϬŵ

och offentliga platser.
Utvärdering av stadskvaliteten

ÖKAT SERVICEUTBUD OCH TILLGÄNGLIG
ARBETSMARKNAD

stadskvaliteten till följd av möjlighet för ökat serviceutbud och
tillgänglig arbetsmarknad i ett längre tidsperspektiv.

Indikator för närhet till samhällsservice

Närhet till samhällsservice har bedömts genom att studera hur
det genomsnittliga gångavståndet mellan bostad och närmsta
förskola, skola och vårdcentral förändras med förslaget. Det genomsnittliga gångavståndet minskar samtidigt som antal samhällsfunktioner som nås inom gångavstånd (500 meter) ökar.
Det rör sig dock om relativt små förändringar. Förändringen
beror dels på att antal förskolor ökar, dels att gångvägnätet förbättras vilket leder till att befintlig samhällsservice tillgängliggörs
bättre. Sammantaget bedöms indiktorn visa på en liten förbättring av stadskvaliteten till följd av fler samhällsfunktioner i området.

Indikator förutsättningar för arbetspendling

Social konsekvensbedömning: Föreslaget innebär en möjlighet för

För resor till övriga staden är förändringen endast marginell.
Om möjligheten till hållbar arbetspendling ska stärkas i de områden som idag har dåliga förbindelser i nord västlig riktning
krävs att satsningar genomförs utanför planområdet. Idag är endast cykel det enda färdsättet som är restidsmässigt konkurrenskraftigt mot bil i nord-sydlig riktning.
Sammantaget bedöms indiktorn visa på en liten förbättring av
stadskvaliteten.

fler barn att gå i förskola och skola i det egna bostadsområdet
med acceptabla avstånd till förskolan. Sådana satsningar gör att
fler barn fortsätter studera och därigenom etablera sig på arbetsmarknaden. Förslaget bidrar till att kunna tillmötesgå mål 4 i
Agenda 2030 om lika tillgång till förskola av god kvalitet.
Indikator för tillgång till kommersiell service och handel

T

ϭ

Den tillkommande bebyggelsen täcks in väl av kommersiell service om verksamheter kan etableras i förslagets utpekade lägen
som även gynnar de som redan bor och verkar i befintlig bebyggelse. Det skapar även incitament för att fler människor rör sig
in och ut från stadsdelen med. Totalt sett innebär det sannolikt
att kundunderlaget för handel och service ökar.
Sammantaget bedöms indiktorn visa på en liten förbättring av

Idag har cirka 1 200 personer sin arbetsplats i stadsdelen med
goda förutsättningar pendlingsmöjligheter till och från stadsdelen med alla färdsätt.
Om förslaget genomförs stärks möjligheten för en hållbar arbetspendling till och från framförallt centrala Malmö. Upplevelsen av kollektivtrafikresan förbättras med kortare restider, ökad
transportkapacitet för fler resenärer och förbättrad punktlighet.
Hållplatsmiljöer och gångvägar till hållplatser förbättras.
Förbättringar av upplevelsen för cykeltrafikanter sker även när
cykelvägnätet i planområdet byggs ut.

Social konsekvensbedömning: Ökad förvärvsfrekvens i stadsdelen
bedöms som en viktigt faktor för ökad integration.
På kort sikt är fastighetsägares liksom idéburna sektorns sociala
åtagande viktiga verktyg för arbetsmarknadsinsatser för ökad integration. Förslaget bedöms bidra till att uppfylla mål 3.4 i Agenda 2030 - att skapa förutsättningar för minskad arbetslöshet
genom att främja etablering av nya boendenära arbetsplatser.

Diagrammen ovan visar hur många samhällsservicefunktioner såsom förskolor, skolor och vårdcentral som kan nås inom 500 meter från respektive bostadsområde. Diagram: Malmö stad.
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Organisatoriska genomförandefrågor
Tidplan
Utbyggnaden av området sker etappvis fram till visionsåret
2040 då förslaget bedöms kunna vara helt genomfört. En del av
Amiralsgatans ombyggnation ligger samtidigt inom projektet
storstadspaket Malmö där bostäderna ska vara färdigställda längs
busslinje 5 och busslinje 9 senast år 2035.
Etappvis utbyggnad

Det förespråkas att utföra ombyggnation av själva gatusektionen längs Amiralsgatan i en etapp. Ett sådant genomförande
skulle skapa förutsättningar för varje fastighetsägare att därefter
utveckla sina fastigheter i egen takt när möjligheten och investeringsviljan finns.
Det innebär samtidigt att staden genomför en stor investering i
tidigt skede. Staden får sedan sina intäkter först när fastighetsägarna önskar utveckla sina fastigheter. Ett riskscenario är om
fastighetsägarna skulle välja att inte utveckla sina fastigheter
kommer stadshuvudgatan inte förverkligas i sin helhet trots den
stora investeringen från stadens sida.

Tekniska genomförandefrågor
Hållbart byggande
För att stimulera ett mer miljö- och klimatmässigt hållbart byggande förespråkas att vid markanvisning välja byggaktörer vars
hållbarhetsambitioner ligger i linje med stadens ambitioner.
Byggherrarna uppmuntras att använda Miljöbyggstrategi för Malmö och att byggherredialoger genomförs för att säkerställa att
byggaktörernas hållbarhetsambitioner förankras och förverkligas.
Energi
En övergripande behovsanalys tas fram av staden i samverkan
med E.ON och andra intressenter. Beehovsanalysen ska visa de
potentiella möjligheterna för lokal energiproduktion och energieffektivisering av energisystemet inför det fortsatta detaljplanearbetet som kartlägger möjligheterna och utmaningarna till att
planområdet blir självförsörjande.
I behovsanalysen hanteras flytt av ledningsnät och anläggning
av nya ledningsnät- och transformatorstationer. Nyckeltal om 3
nätstationer per 1 000 nya lägenheter är en utgångspunkt. Ambitionen är att det fortsatta arbetet blir förenlig med mål 7.2 i
Agenda 2030 om att väsentligt öka andelen förnybar energi.

arbete med Klimatneutralt byggande liksom Lokal klimatneutral
färdplan Malmö 2030 (LFM30). LFM30 är en helt nya färdplan
inom bygg-och anläggningssektorn där över 100 företag/ verksamheter, flertal konsultfirmor, arkitektbyråer en överenskommelse för hur den lokala branschen ska bli klimatneutral på 10
år.
Brand
Planområdet är beläget inom normal insatstid, för räddningstjänsten, det vill säga 10 minuter. Räddningstjänstens höjdfordon kan användas vid utrymning vid en maximal höjd av
23 meter under förutsättning att det finns en körbar väg eller
räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon direkt invid fasaden. Om tillgängligheten inte kan säkerställas krävs att
byggnaderna dimensioneras för utrymning utan räddningstjänstens medverkan. Frågor om tillträde för räddningstjänstens fordon utreds i det fortsatta detaljplanarbetet.
Geoteknik
Vid framtagande av detaljplaner tas geotekniska utredningar
fram.
Markföroreningar
En historisk inventering av markföroreningar visar på ett antal
möjliga förorenade områden. Inför detaljplanearbetet görs en
miljöteknisk utredning med uppgifter om föroreningarnas storlek och en bedömning om vad som krävs för att efterbehandla
marken tillsammans med en ekonomisk bedömning av eventuella saneringsarbeten. Masshantering vid schaktarbeten behöver
klassificeras för eventuell hantering av farligt avfall.
Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält kan uppstå kring elektriska anläggningar, vilket normalt uppmärksammas i samband med placering av
nätstationer. Det saknas riktvärden men försiktighetsprincipen
ska tillämpas vid genomförandet av kommande detaljplaner.
Radon
Vissa delar av planområdet är normalriskområde för radon och
kräver ett radonskyddat byggande.
Arkeologi och byggnadsminnen
Planområdet berör inte några kända fornlämningar eller byggnadsminnen. Anmälningsplikten gäller dock fortfarande som
innebär att om en fornlämning påträffas vid markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas.

Behovsanalysen bör tillmötesgå policydokument som Miljöprogrammet för Malmö stad, Energistrategi för Malmö samt stadens
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TECKENFÖRKLARING
Schakt för nytt ledningstråg.
Område tillgängligt för placering av ledning.

•

tion i Amiralsgatn.
Inför val av uppvärmningssystem görs en första behovsanalys i
samråd med EON och andra intressenter för en optimal hållbar
energiförsörjning för planområdet. Beslut om behov av förprojektering innan uppstart av detaljplaner, tas därefter.

Ny byggnad

Tele / Opto befintligt
Vatten ny

Tele / Opto befintligt

El nytt samt flyttat

Spillvatten ny
Dagvatten befintlig

Tele / opto nytt samt flyttat

Tele / opto nytt samt flyttat
Gasledning befintlig

Dagvatten ny / befintlig

Gång- och cykelbana

Angöring/plantering

Gasledning nytt läge
Fjärrvärme nytt läge

El nytt samt flyttat

Körbana

Kollektivtrafikfält

Körbana

Dagvatten
ny / befintlig

El befintligt
Fjärrvärme befintlig

Permanent spont
Spillvatten ny

Angöring/plantering Gång- och cykelbana

Ovanstående ledningssektion är för en möjlig lösning av ny ledningsdragning längs Amiralsgatan med två ledningstråg- ett på varje sida om Amiralsgatan-. Redovisad typsektion tar inte hänsyn till berörda ledningsägares egna krav och bestämmelser på säkerhetsavstånd. Vid kommande förprojektering ska dimensionering av ledningsnät, utfört av samtliga berörda ledningsägare för att säkerställa att det finns tillräckligt med ytor och volymer för ny
ledningsdragning när säkerhetsavstånd etc har beaktats. Illustration: Sweco Malmö.

Fortsatt utredning av ledningsdragning och skyfall
Fördjupade utredningar krävs inför den fortsatta planeringen av
ledningsdragningar, dagvattenhantering och skyfallshantering. Följande punkter bör fortsätta att utredas inför framtagande av detaljplaner:
•

•

•

•

•
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Val av ledningssektion. Samtliga ledningar i Amiralsgatan
föreslås förläggas i ledningsspont (en på varje sida av Amiralsgatan) under respektive nydragna gång- och cykelbanor (se
ledningssektion ovan) som en åtgärd för att minska behov av
säkerhetsavstånd mellan ledningar. Får ledningar inte plats
placeras ledningar under körbana. Kollektivtrafikfältet hålls
fritt från ledningar förutsatt att det inte försvårar och fördyrar
ledningsdragningen.
Nytt ledningssytem VA: Utgångspunkt för förprojektering är
att utbyggnad utmed Amiralsgatan ska ske med nya dragningar av ledningssystem för vatten och avlopp. Detta har bedömts
som en mer kostnadseffektiv lösning än att lägga till enskilda
ledningar och flytta befintliga ledningar.
För att uppnå kravet på dagvattenflöden behöver en dagvattenutredning tas fram för att bedöma behovet av att reservera
ytor för fördröjning av dagvatten inom respektive avrinningsområde.
Den åtgärdsstrategi som valts för skyfallshantering förutsätter att samtliga skyfallsåtgärder behöver genomföras för
att avsedd effekt skall uppnås. En förprojektering behöver tas
fram för att säkerställa att föreslagna åtgärder kan genomföras.
Ny höjdsättning av planområdet ska ske med VA SYDs
medverkan för att säkerställa att ledningar för spillvatten och
dagvatten djup kan löses på ett optimalt sätt samt att nya
marknivåer inte genererar ytterligare ledningskonflikter. Ställningstagande behöver även tas om behov av flytt för pumpsta-

ÖVRIGA UTREDNINGAR
Förutom ledningsdragning och översvämningsprojektering bedöms
följande fördjupande utredningar vara aktuella att genomföra innan
eller i samband med framtagandet av detaljplaner:
• Slutligt val av trafiksektion för Amiralsgatan sker genom förprojektering med studie av lokalisering, hantering av driftstörningar etc. Dubbla sektioner ( mittförlagt och sidolagd busshållplats) är ett alternativ, men det finns andra lösningar.
• Ombyggnad av Amiralsgatan ska planeras längs hela sträckan
så att ena halvan av vägbanan lämnas fri i en första etapp. Ingen
trafik kommer att kunna finnas på den sida där arbeten utförs.
• Förprojektering av förstärkningsåtgärder för befintliga konstruktioner av bebyggelse, gata och stödmurar när broarna intill
Rosengård Centrum rivs. Val av lösning för ny logistikfunktion
till och från centrum ska ske i samverkan med fastighetsägare.
• En naturvärdes- och ekosystemtjänstanalys tas fram parallellet med förprojekteringen för skyfallshanteringen med utgångspunkt om att behålla befintlig grönska i så hög utsträckning som
möjligt liksom att grönska / aktivitetsfunktioner ska ersättas - i
vissa fall med en högre kvalitetsnivå än befintlig.
• Framtagande av utvecklings- och upprustningsplan för nya
allmänna platser, stråk och för upprustning av rekreativa ytor i
parkområdena.
• Projektkalkyl för framtagande av nya mobilitetshus/ p-hus
innan befintliga markparkeringar rivs. En övergripande projektkalkyl bör tas fram under samrådstiden som visar både kortsiktiga och långsiktiga förutsättningar för fastighetsägare/ byggaktörer att få en projektekonomi vid uppförande av de sju P-husen.
För byggaktörer av parkeringsanläggningar är det en viktig förutsättning att mobilitetshusen kan samnyttjas, både av boende och
av närliggande arbetsplatser (fördelning cirka 50 procent), för att
hålla månadsavgifterna nere.
• Fördjupad behovsutredning för en långsiktig utbyggnad av
den kommunal och den regionala samhällsservicen Uppdrag
behöver utfärdas för ett framtagande av en handlingsplan för hur
samhällsservicens utveckling ska ske fram till visionsåret 2040.
• Trafikverkets uppförande av bullerplank (skyddsplank)i direkt
anslutning till järnvägspåren, behöva kompletteras för att föreslagna byggrätter närmast spårområdet ska kunna genomföras i
ett riskhänseende. Utredning bör ske i det fortsatta detaljplanarbetet.
• För de trafikleder där överföringstrafik kommer att ske, beräknas
åtgärdsbehov finnas för att minska bullernivåerna.

Planprogram Amiralsgatan och Station Persborg

- 113

GENOMFÖRANDE

GENOMFÖRANDE
Namn: Storstadspaketet-Amiralsgatan
Ägare: Malmö stad, Svenska hus (tomträtt) &
Kungsleden Barken AB (tomträtt), Rosengårds
fastigheter
Storlek: 36’ kvm kvartersmark fördelat på 55’
kvm BTA (550 lgh) bostäder 13’ kvm BTA lokaler
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Illustrationen ovan beskriver en möjlig första etapp. Det
handlar dels om sträckan längs Amiralsgatan som är aktuell för
storstadspaketet (sträckan mellan Norra Grängesbergsgatan
och Västra Kattarpsvägen/Scheelegatan), dels om östra delen av Rosengård centrum (del av pågående detaljplan). Även
planområdet kring Station Persborgs bedöms kunna ingå i
denna första etapp.

Namn: Station Persborg
Ägare: Malmö stad, Whilborgs
Storlek: 30’ kvm kvartersmark fördelat
på 38’ kvm BTA (380 lgh) bostäder 4’
kvm BTA lokaler
Nytt innehåll: bostäder, lokaler, ett
p-hus, en förskola, en allmän plats/torg,
en mindre park, nytt hållplatsläge &
Amiralsgatan som stadshuvudgata
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Namn: Rosengård östra centrum
Ägare: Malmö stad, Trianon
Storlek: 17’ kvm kvartersmark fördelat på
34’ kvm BTA (340 lgh) bostäder 10’ kvm BTA
lokaler
Nytt innehåll: bostäder, lokaler, ett
p-hus, en förskola, en allmän plats/torg,
nytt hållplatsläge & Amiralsgatan som
stadshuvudgata
Möjlig start för detaljplan: år 2021, när
ansökan inkommit och planprogrammet
är godkänt
Motiv till att starta nu: Detta är första
etappen på nya Amiralsgatan med en stark
koppling till Rosengård station.
Övrigt: Privata fast.ägare. Ombyggnad av
Amiralsgatan krävs

Kung
s
Barke leden
n AB

mf
osa

a hus
”

He
Ör msö
esu
nd
K

”Sven
sk

n

Amira
lsgata
n

Nytt innehåll: bostäder, lokaler, 2 st p-hus,
1 st förskola, 2 allmänna platser/torg, 1
park, nytt hållplatsläge & Amiralsgatan som
stadshuvudgata
Möjlig start för detaljplan: år 2021, när
ansökan inkommit och planprogrammet är
godkänt
Motiv till att starta nu: detta är första
etappen på nya Amiralsgatan från väst med
en stark koppling till Rosengård station
Övrigt: privata fast.ägare. Ombyggnad av
Amiralsgatan krävs
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Möjlig start för detaljplan: år 2021 när
ansökan inkommit och planprogrammet är
godkänt
Motiv till att starta nu: Detta är det stora
utbyggnadsområdet intill Persborg station.
Övrigt: Nytt upplagsområde för fastigheten
Förrådet 6 behöver lösas inför uppstart av
planarbetet.

EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Genomförandet av planprogrammets innehåll medför ekonomiska åtaganden som tidigare nämnts som behöver hanteras
inom olika nämnders budgetramar. Det kommer även finnas
ekonomiska åtaganden som bedöms nödvändigt att lyfta till
kommunstyrelsen.
Strategiska projekt

Som underlag för detta budgetarbete föreslås att en handlingsplan tas fram för samhällsservicen. I handlingsplanen specificeras kostnadsposter för respektive förvaltnings samhällsservice
utvecklingsbehov fram till 2040 när stadsdelen är utbyggd. Som
uunderlag används de strategiska projekten angivna i kapitel
Strategier. I handlingsplanen görs en uppdelning av vilka kostnader som förväntas lägga in i exploateringsavtal, vilka kostnader som förväntas skrivas in i markanvisningsavtal samt vilka
kostnader som förväntas behöva budgeteras inom respektive förvaltnings egna åtaganden.
Byggherredialog

En förutsättning för att förslaget ska kunna genomföras är att
en utvecklings- och investeringsvilja finns i området och hos be-
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rörda fastighetsägare. Etappindelning bedöms styras av marknaden i stor utsträckning. Malmö stads stadsbyggnadskontor samt
Fastighets- och gatukontor kommer fortsätta med byggherredialigerna under samrådstiden och efter planprogrammets godkännande.
Kritiska faktorer

Planprogrammets vision bygger på att förbättra sociala förhållanden genom fysisk stadsutveckling. Om inte tillräckligt med
ytor avsätts för samvaro och delaktighet, eller om stadsdelens
nya skolor prioriteras bort, och om nyproduktion och stationsläget höjer omgivande bostadsområdens hyror kommer den påbörjade processen om att integrera stadsdelens, inte lyckas. Det
krävs därför att :
• Goda livsmiljöer handlar om faktorer som trygghet och service för att göra det möjligt att ta aktiv del av platser och
serviceutbud. Att se till den mänskliga skalan med möjlighet till nära upplevelser och förutsättningar för att individer ska kunna öka sitt sociala kapital. Det vill säga att
vara delaktiga i sin omgivning, och ha tillit och tolerans.
• Att staden bevakar att nogrann programmering sker så att
jämlika förhållanden kan uppnås.
• Att beaktas jämställdheten från att delar av stadsdelens offentliga rum idag domineras av män och pojkar kräver ansträngning från staden, fastighetsägare och andra aktörer för
att uppnå jämställdhet.
• Att stadens målsättning om att alla barn ska ha möjlighet
att växa upp från förskola till vuxenlivet under goda och likvärdiga förhållanden kräver beslut som möjliggör förskolans ökade kostnader med nya kvalitativa förskolor.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Fastighets- och gatukontoret ansöker om detaljplaner och står
som planbeställare för kommunens mark. I de fall även privat
mark berörs är detaljplaneprocessen gemensam.
Nya fastigheter i planområdet bildas genom avstyckning, klyvning och eller sammanläggning. Övriga förändringar kring fastighetsindelning sker genom fastighetsreglering. Den mark som
ingår i allmän platsmark överförs genom fastighetsreglering till
en av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
Föreslagen kvartersmark antas delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas gemensamma
behov inom kvartersmark till exempel mindre anläggningar för
körytor och grönytor bildas gemensamhetsanläggningar.
Ledningar som anläggs eller ligger kvar inom kvartersmark säkras genom bildande av servitut eller ledningsrätter för dess ändamål.
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Planprogram 6051 Amiralsgatan och Station Persborg
Samrådshandling under perioden 2 mars- 10 april 2020.

AVSLUTANDE ORD

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö tillsattes 2010 med uppdrag att ta fram åtgärder för att motverka den ojämlikt fördelade hälsan i Malmö. Hälsa i det här sammanhanget betyder inte bara avsaknad av sjukdom, utan också faktorer som att känna sig delaktig, ha tillit till sin omgivning, ha en inkomst och att få växa upp i en omgivning som gynnar
barns och ungas framtidsförutsättningar.
Slutrapporten som presenterades 2013 innehöll ett kapitel om vilken roll stadsplanering och stadens utformning spelar
för hälsa. Där konstateras att gemensamma faktorer för bostadsområden med en befolkning där hälsoskillnaderna är stora, ofta hänger samman med bristande kontakt och nätverk med resten av staden. I ett Malmö som har så mycket att erbjuda, är det varken rimligt eller acceptabelt att växa upp isolerat från andra delar av staden utan möjlighet att möta Malmös andra kulturer och livsstilar. Malmökommissionen betonar också just att fysisk planering kan användas som motor
för sociala förändringar, genom att bland annat underlätta för kontakter och brygga över barriärer.
Planprogrammet för Amiralsgatan och station Persborg handlar om just detta, att bidra till nya kopplingar som underlättar för nätverk och nya kontakter. Men det handlar ännu mer om att tillföra det som saknas idag; bostadstyper, arbetsplatser, restauranger, gatuliv och inte minst olika trafikslag samlade på samma yta.
Direktiven som följs i Malmös översiktsplan om en blandad, tät och grön stad är inte bara en markanvisningsplan, utan
handlar om att bidra till att uppväxande flickor och pojkar får hjälp och stöd att se vuxenlivets möjligheter. Det är viktigt
att betona att förändringarna som föreslås i detta planprogram gäller hela staden. På samma sätt som ambitionen är att
Rosengårdsborna ska känna sig välkomna i hela Malmö, handlar det om att hela Malmö ska attraheras av bostäder, utbud, platser och aktiviteter även längs Amiralsgatan och i station Persborg.
Malmökommissionen konstaterar i sanningens namn att det krävs betydligt mer än fysisk planering för att utjämna skillnaderna i hälsa. Eftersom hälsa är kopplat till utbildningsnivå, har skolan en stor och viktig roll. Har man klarat skolan
ökar chanserna att komma in på arbetsmarknaden. Här har planeringen av Amiralsgatan och station Persborg goda möjligheter att vara en spelplan för just den sortens stora och breda stadsutvecklingsarbeten.
Malmö Stadsbyggnadskontor februari 2020

Intresserad av förslaget? Se sidan 32

GlobeSpotter
Bilden visar Amiralsgatan med 1960-talet tidstypisk modernistiska uppdelade funktionsstruktur. Rosengård centrum nås med ramper från gatuplan där överbyggnaden ger en
välkänd siluett över Amiralsgatan. Slänter ner mot infartsleden ger ett brett gaturum på upp till
110 meter med grönska och trädplanteringar. Planteringar finns även i gatans mittremsa. Mellan träden skymtar befintlig indragen bostadsbebyggelse.

