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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en tillgänglig och
mångfunktionell häst- och besöksanläggning med tävlings- och träningsbana, polisrytteri,
gymnasium/vuxenutbildning (med hästinriktning) och tillhörande faciliteter såsom stall,
hagar, läktare och parkering som krävs för att kunna bedriva verksamheterna på området.
Vidare är syftet att utforma ett välfungerande område till vardags och vid stora evenemang
i samspel med platsens naturvärden, omgivningens framtida behov av rekreation och
hantering av dagvatten.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning
Planförslag

Planförslaget möjliggör en fortsatt utveckling av hästverksamhet i området och tillgodoser
behoven för att kunna omlokalisera befintliga Jägersro Trav och Galopp till planområdet. På så
vis kan ett större samlat hästkluster i östra Malmö skapas, med olika hästverksamheter, och
som kan bli en målpunkt för både malmöbor och besökare ifrån hela regionen.
Föreslagen kvartersmarken är på cirka 40 ha och möjliggör för besöksanläggningar i form
av hästverksamhet, hästverksamhet för polis i form av polisrytteri, gymnasium alternativt
vuxenutbildning med hästinriktning. I nordvästra delen av kvartersmarken har
hästverksamheten även breddats med möjlighet att samspela med en mer blandad typ av
besöksanläggning som kan erbjuda människor aktiviteter under större delen av dagen och
kvällen. Totalt medger planförslaget cirka 66 800 kvm BYA för olika typer av
hästverksamhet, varav cirka 11 000 kvm BYA kan utnyttjas för en bredare form av
fritidsändamål.
Med planförslaget möjliggörs cirka 10,5 ha sammanhängande allmän plats i form av ett
naturområde i anslutning till Risebergabäcken samt nordvästra delen av planområdet. Detta
område kan tillvarata stora delar av områdets befintliga naturvärden och säkerställer bland
annat dagvattenhanteringen för kvartersmarken och tillgängligheten till området genom nya
gång- och cykelvägar.
En ny allmänna gata föreslås i planförslaget som kopplar samman Elisedals industriområde
med Elisedalsvägen i nordöst och sammankopplar kvartersmarken och det allmänna
naturområdet.
Ytterligare beskrivning av planförslaget finns i kapitel 2 - Planförslag.
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Illustration/miljöbild (Krook & Tjäder, 2020) på det specifika projektet från Skånska Travsällskapet. Vy från
söder mot norr med travbanan i förgrunden och den publika byggnaden och den koncentrerade bebyggelsen i
bakgrunden.
Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Motiv till denna bedömning finns i kapitel 3 - Konsekvenser.
Flertalet utredningar har gjort i planarbetet för att bland annat avväga befintliga
naturvärden på platsen med översiktsplanens angivna markanvändning för fritidsområde.
Utfallet är att inom del av fastigheten Rosengård 130:406, där högst och flest naturvärden
har identifierats, avsätts som ett allmänt naturområde (allmän plats) i planförslaget.
Inom kvartersområde för häst- och fritidsverksamhet har en yteffektivitet eftersträvats och
balanserats med verksamheternas behov med marginal för framtiden.
Ytterligare beskrivning av planförslagets konsekvenser finns i kapitel 3 - Konsekvenser.
Planeringsförutsättningar

Planområdet är beläget i Elisedal i östra Malmö. Planområdet omfattar 52,7 ha och
innefattar stora delar av den privata fastigheten Rosengård 130:406, mindre del (cirka 12
kvm) av den privata fastigheten Tränsbettet 1 och del av den kommunala fastigheten
Rosengård 173:3. Planområdet är idag huvudsakligen planlagt som kvartersmark för
hästsport. På området finns en större befintlig träningsanläggning för hästsport med
travbana och rakbana. Hela området har, enligt naturvårdsplanen, mycket högt naturvärde
(värdeklass 2). Planområdet bedöms inte vara särskilt välförsörjt med kollektivtrafik, men
ligger i anslutning till stadens huvudcykelstråk och allmänna gatunät. Planområdet avrinner
till Risebergabäcken och omfattas av dikningsföretag vilket ställer särskilda krav på
hantering och fördröjning av dagvatten inom allmän plats.
Ytterligare beskrivning av planeringsförutsättningar finns i kapitel 5 Planeringsförutsättningar.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen som anger markanvändning
fritidsområde och gröna stråk längs med Risebergabäcken i väster.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslagets stadsbyggnadsidé är att skapa förutsättningar för ett större samlat hästkluster
i östra Malmö, med olika hästverksamheter, och som kan bli en målpunkt för både
malmöbor och besökare ifrån hela regionen. Området ska ges förutsättningar att vara
tillgänglig, mångfunktionellt samt välfungerande både till vardags och vid stora evenemang.
Därav har hästverksamheten inom kvartersmarken även breddats med möjlighet att
samspela med en mer blandad typ av besöksanläggning i nordväst som kan möjliggöra att
området befolkas större delen av dagen och kvällen.
En bärande stadsbyggnadsidé har varit att på sikt möjliggöra för att kunna fläta samman det
som föreslås i denna detaljplan med ny blandad stad och fritidsytor i väster. Aktuell
detaljplan bör således betraktas som en första etapp på en större omvandling av
Jägersroområdet i väster. Planområdets placering i stadens utkant skapar också möjlighet
att knyta an till landskapet i öster och nordöst med ny allmän gata samt nya gång- och
cykelvägar. Tillgängligheten till området är av stor betydelse.
Planförslaget har en struktur med ett nytt föreslaget allmänt naturområde i nordväst och
väst (längs Risebergabäcken samt där de största samlade naturvärdena har funnits) och ett
stort kvarter för verksamheterna i öster. Dessa två områden tillgängliggörs med den nya
föreslagna allmänna gata som också kopplar samman Elisedals industriområde med
Elisedalsvägen i nordöst. Till detta möjliggörs för nya gång- och cykelkopplingar mot väster
och norr, igenom det allmänna naturområdet, samt till Elisedalsvägen i öster längs den nya
gatan.
I nedanstående del av kapitlet förklaras planförslaget mer ingående och där varje beskriven
planbestämmelse framgår inom en parantes (planbestämmelse).

Illustration/miljöbild (Krook & Tjäder, 2020) på det specifika projektet från Skånska Travsällskapet. Vy
inifrån kvarteret mot den publika läktarbyggnaden intill travbanan i söder.
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Utsnitt av illustrationskartan som hör till detaljplanen. Illustrationskartan syftar till att övergripande visa på en
möjlig utformning av området utifrån hur marken kan användas och bebyggas i enlighet med detaljplanen.
Underliggande illustrationsmaterial är framtaget av Krook & Tjäder (2020) på uppdrag av Skånska
Travsällskapet.
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Planförslagets disposition

Planförslagets disposition är i grova drag uppdelat på ett allmänt naturområde (allmän plats,
NATUR) i väst och nordväst och kvartersmark i öster. Dessa två områden matas genom en
ny allmän gata (allmän plats, GATA) som kopplar samman befintlig gatustruktur utanför
planområdet. Den nya gatan kopplar samman Skrittgatan och Travbanegatan i söder och
sträcker sig sedan med en böj mot Elisedalsvägen i nordöst. Den nya gatan blir på så vis en
avgränsning mellan den föreslagna kvartersmarken i öster/sydöst och det nya föreslagna
naturområdet i väster och uppförandet av Malmö Civila Ryttarförening på angränsande
fastighet i norr.
Det specifika projektet från Skånska Travsällskapet

Med sitt förslag avser Skånska Travsällskapet bygga Europas ledande hästcenter. Grunden
till det nya Jägersro är en 1400 meter lång tävlingsbana med träningsmöjligheter. Runt
banan önskas en flexibel hästby skapas som ska passa världseliten likväl som amatörer och
travskola. Anläggningen ska upplevas som intim en vardagskväll när besökarna är färre,
men kännas öppen och välkommande när upp mot 20 000 människor besöker
anläggningen stora tävlingsdagar.
I området ska hästen hela tiden vara i fokus och erbjuda närhet. Samtidigt ska området
fungera som en myllrande mötesplats för att locka alla som vill uppleva något utöver det
vanliga. Besökarna ska kunna ”se bakom kulisserna”, vilket kräver att det inte finns några
”baksidor”.
I förslaget för området finns en publik byggnad som förutom arenan, ett flertal
restauranger, barer, hörsal och kontor, även ska erbjuda unik och omedelbar närhet till
hästar och tävlande. Vidare planeras för ex. servicebyggnader, travskola med körhall och
hagar. Utformning av byggnaderna ska plockas upp från den regionala stilen med lokala
kännetecken från skånsk landsbygd och med hästen som grundtema. Anläggningen ska
uppfylla de krav på tillgänglighet, attraktion, teknisk nivå och framtidsorientering som
överhuvudtaget kan komma ifråga för en anläggning som blickar hundra år framåt i tiden.
2.2 Kvartersmarken

Kvartersmarken omfattar totalt cirka 40 ha, varav planförslaget möjliggör bebyggelse inom
cirka 6,7 ha utav detta område. Kvartersmarken är uppdelad på två breda
användningsområden, ett större område med fokus på hästverksamhet och ett mindre
område med både hästverksamhet samt möjlighet till en bredare typ av besöksanläggning.
Inom det större användningsområdet, på 37,65 ha, medges användning för
besöksanläggningar i form av hästverksamhet (R1), hästverksamhet för polis i form av
polisrytteri (L1), gymnasium alternativt vuxenutbildning där verksamheten är hästinriktad
(S1) och transformatorstation (E1).
Inom ändamålet besöksanläggningar i form av hästverksamhet (R1) avses all besöksintensiv
hästverksamhet. Det kan till exempel handla om hästsport såsom trav och galopp eller
besöksanläggning såsom rid- och travskola. I användningen ingår även sådant som kan ses
som komplement till besöksanläggningen. Det kan till exempel vara butiker, restauranger,
servicehus, verkstäder, garage, parkering och lekplats. Även hotell, vandrarhem och
liknande (ej camping) som är avsett för tillfällig vistelse ingår också i användningen om de
tillhör besöksanläggningen (R1).
Användningen hästverksamhet för polis, i form av polisrytteri (L1) är en precisering av
användningen djurhållning och syftar till att möjliggöra för att kunna anlägga polisens
hästverksamhet i området. Denna användning kompletterar användningen
besöksanläggning med hästverksamhet.
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I användningen gymnasium alternativt vuxenutbildning där verksamheten är inriktad mot
häst (S1) är syftet att möjliggöra för skola till äldre barn och vuxna som också utbildar sig
inom hästorienterade ämnen.
Användningen transformatorstation (E1) inom hela kvartersmarken avses som en flexibel
lösning att kunna anordna enstaka mindre transformatorstationer för att tillgodose behovet
för blivande verksamheter inom kvartersmarken.
Inom det mindre användningsområdet, på 2,21 ha, i den nordvästra delen av
kvartersmarken medges användning för alla typer av besöksanläggningar (R) och i övrigt
gäller samma användningar (L1S1E1) som för övriga kvartersmarken. Avsikten med en
friare användning för besöksanläggning inom kvartersmarkens nordvästra del är att skapa
en flexibel byggrätt för fritidsanläggningar som kan utgöra en brygga i mötet mellan
hästanläggningarna inom kvarteret och den blandade staden i väster.
Inom ändamålet besöksanläggningar (R) avses all besöksintensiv verksamhet. Det kan till
exempel handla om idrotts- och sportanläggningar och byggnader för kulturella eller
religiösa ändamål. I användningen ingår även sådant som kan ses som komplement till
besöksanläggningen. Det kan till exempel vara mindre butiker, restauranger, servicehus,
verkstäder, garage, parkering och lekplats. Även hotell, vandrarhem och liknande (ej
camping) som är avsett för tillfällig vistelse ingår också i användningen om de tillhör
besöksanläggningen (R).

Illustration/miljöbild (Krook & Tjäder, 2020) på det specifika projektet från Skånska Travsällskapet. Vy över
kvartersmarken från väster mot sydöst. Till vänster syns den flexibla fritidsanläggningen och till höger syns den
publika byggnaden, tävlingsområdet med travbanan.
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Dispositionen och utformning av kvartersmarken

Kvartersmarken kan schematiskt delas upp i tre zoner i nord-sydlig riktning som innesluts
av en fjärde zon genom en yttre krans (se schematisk illustration nedan). Majoriteten av
bebyggelsen är centrerad till den mellersta zonen som möjliggör ett relativt kompakt och
koncentrerat bebyggelseområde. Bebyggelsens reglerade höjder ligger till största del inom
ett spann mellan 15–33 meter i nockhöjd. Med nockhöjd regleras högsta nockhöjd för
byggnader utifrån markens medelnivå invid byggnaden. Belysningsanordning och övriga
byggnadsverk avses inte regleras med bestämmelsen om nockhöjd. Med totalhöjd regleras
högsta höjd för byggnadsverk (inklusive byggnader) utifrån markens medelnivå invid
byggnadsverket. Belysningsanordning avses inte regleras med bestämmelsen om totalhöjd.
Placeringen är med några få undantag inte reglerad utan kan disponeras fritt inom
byggrätterna. För att säkerställa upplevelsen av kvarteret som inbjudande västerifrån, inte
igenbyggt, säkerställs en yta mellan de två större byggrätterna som bebyggelsefritt
(prickmark), se område h i läsanvisningsillustrationen nedan. Övriga zoner, i norr, söder
och runt kvartersmarken, har en glesare och mer öppen struktur med en betydligt lägre
exploateringsgrad.

Läsanvisningsillustration,
med en schematisk
uppdelning av
kvartersmarken i
planförslaget; innehållande
fyra zoner (i norr, mitten, i
söder och runt området). I
den mellersta zonen har 8
delområden definierats som
stöd till texten i kapitlet.

I det specifika projektet är förslaget från Skånska Travsällskapet att kvartersmarken ska
fördelas på två områden som matas från en kvartersgata i form av en eventgata i öst-västlig
riktning, se illustrationskartan. Kvartersgatan förbinder den nya allmänna gatan i väster
med Elisdalsvägen i öster. Söder om kvartergatan finns tävlingsområdet kopplat till
travbanan vilket bland annat inkluderar en publik läktarbyggnad, tävlingsstall, hästklinik,
servicebyggnader och butik. Norr om kvartersgatan önskar Skånska Travsällskapet anlägga
travskola, polisrytteri och hästakademi. Nordväst om kvartersgatan finns förslag på någon
form av fritidsanläggning, exempelvis två träningsishallar. Majoriteten av parkeringen
fördelar sig på den västra respektive östra sidan av kvarteret.
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Utsnitt av illustrationskartan över kvartersmarken och det specifika projektet från Skånska Travsällskapet.
Planområdesgränsen är markerad med rödprickad linje.

Södra zonen
Den södra zonen är avsedd för tävling- och träningsbanor för häst, såsom en travbana (f2)
och med tillhörande komplementbyggnader för detta ändamål (korsmark).
Komplementbyggnader som kan vara aktuella är exempelvis domartorn, förråd/upplag och
mindre transformatorstation. Högsta nockhöjd är 12 meter. Största sammanlagda
byggnadsarea inom detta egenskapsområde är 1500 kvm (e1). I det specifika projektet från
Skånska Travsällskapet är deras förslag att denna zon är avsedd för travbana med ev.
domartorn och behövliga förråd/upplag för verksamheten. Banans placering mot söder
och Elisedals industriområde är med avsikt att minska banans barriäreffekt och störningar
för bostadsbebyggelse. Inom travbanan finns även plats för bland annat dammar,
vegetation, tränings- och tävlingsbanor för annan hästsport.
Mellersta zonen
Inom den mellersta zonen möjliggörs för en relativt kompakt koncentrering av bebyggelsen
inom kvartersmarken.
Den sydöstra byggrätten, område f i läsanvisningsillustrationen, möjliggör för bebyggelse
med en nockhöjd på 15 meter och en största sammanlagda byggnarsarea på 17 500 kvm
(e6). Inom egenskapsområdet får endast 90 % av markytan hårdgöras (n5). Placering är fritt
med undantag för bestämmelse om att byggnad ska placeras minst 5 meter ifrån
angränsande användningsgräns i det nordvästra hörnet (p3). Placeringsbestämmelsen syftar
till att skapa en viss distans mellan de två användningsområdena. I det specifika projektet
från Skånska Travsällskapet är deras förslag att denna byggrätt är avsedd för bebyggelsen
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till tävlingsområdet, däribland tävlingsstall, servicebyggnader samt angöring och
uppställning av hästtransporter. Stallen omfattar plats för cirka 200 boxplatser för hästar
som kan utnyttjas vid träning och tävling samt en mindre del för hästhotell (tillfällig
övernattning för häst). Antalet hästar på platsen är beroende på situation men är av tillfällig
karaktär i samband med träning och tävling. Delar av detta område planeras att vara
inhägnat och avgränsat för tävlingsområde.
Den nordöstra byggrätten, område c i läsanvisningsillustrationen, möjliggör för bebyggelse
med en nockhöjd på 24 meter och en största sammanlagda byggnarsarea på 21 500 kvm
(e2). Inom egenskapsområdet får endast 90 % av markytan hårdgöras (n5). Placering är fritt
med undantag för bestämmelse om att byggnad ska placeras minst 5 meter ifrån
angränsande användningsgräns i väster (p3). Placeringsbestämmelsen syftar till att skapa en
viss distans mellan de två användningsområdena. I det specifika projektet från Skånska
Travsällskapet är deras förslag att denna byggrätt är avsedd för bebyggelse till en mer
blandad hästverksamhet såsom travskola och hästakademi (cirka 50 hästar som är
stadigvarande på området) och polisrytteri (cirka 30 hästar som är stadigvarande på
området).
Den södra byggrätten i mitten, område e i läsanvisningsillustrationen, möjliggör för
bebyggelse med en nockhöjd på 33 meter och en största sammanlagda byggnarsarea på
10 000 kvm (e7). I det specifika projektet från Skånska Travsällskapet är deras förslag att
placera den publika byggnaden med läktare till tävlingsområdet i denna zon. En
läktarbyggnad kan då placeras i anslutning till travbanans norra del, intill mållinjen, vänd
mot söder och erbjuda goda solförhållanden.

Illustration (Krook & Tjäder, 2020) på det specifika projektet från Skånska Travsällskapet med förslag på publik
läktarbyggnad med kvartersgata (eventgata) och eventtorg framför. Vy från norr mot söder.

Den sydvästra och nordvästra byggrätten, område a och d i läsanvisningsillustrationen,
möjliggör för bebyggelse med en totalhöjd på 10 meter och en största sammanlagd
byggnarsarea på 2500 kvm per byggrätt (e3). Inom egenskapsområdena får endast 50 % av
markytan hårdgöras (n4). Placering är fritt med undantag för bestämmelse om att byggnad
ska placeras minst 5 meter ifrån egenskapsgräns i öster (p2). Placeringsbestämmelsen syftar
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till att skapa en viss distans till de större byggrätterna i öster. I det specifika projektet från
Skånska Travsällskapet är deras förslag att dessa områden är avsedd för markparkering,
dock möjliggör planförslaget genom dessa byggrätter för bebyggelse såsom parkeringsdäck
eller annan bebyggelse inom användningarna.
Den norra byggrätten i mitten, område b i läsanvisningsillustration, möjliggör för
bebyggelse med en nockhöjd på 24 meter och en största sammanlagda byggnarsarea på
11 000 kvm (e4). Placering är fri med undantag för bestämmelse om att byggnad ska
placeras högst 20 meter ifrån användningsgränsen i söder (p1). Placeringsbestämmelsen ska
tolkas som att det är majoriteten av byggnaden, och inte en mindre del, som ska placeras
högst 20 meter ifrån användningsgränsen. Syftet med denna placeringsbestämmelse är att
en byggnad i möjligaste mån ska placeras söderut för att inte påverka naturområdet i norr
mer än nödvändigt. I det specifika projektet från Skånska Travsällskapet är deras förslag att
denna byggrätt i första hand ska vara avsedd för en besöksanläggning i form av en
fritidsanläggning för idrott.
Norra zonen
Den norra zonen avsedd för hästhagar (f3) och med tillhörande komplementbyggnader för
detta ändamål (korsmark). Komplementbyggnader som kan vara aktuella är exempelvis
vindskydd till hästar, skrittmaskiner och mindre transformatorstation. Högsta totalhöjd är 5
meter. Största sammanlagda byggnadsarea inom detta egenskapsområde är 300 kvm (e5).
Marken får inte användas för parkering (n1) och endast 50 % av egenskapsområdet får
hårdgöras (n4). I det specifika projektet från Skånska Travsällskapet är deras förslag att
använda detta område för hagmark till hästverksamhet med tillhörande
komplementbyggnader såsom vindskydd och skrittmaskiner.
Yttre kranszonen
Den yttre kransen runt hela kvartersmarken syftar till att skapa en buffert mot omgivningen
och på så vis möjliggöra för en friare reglering på insidan av kvartersmarken genom större
avstånd. Inom denna zon föreslås att marken inte får förses med byggnad (prickmark), att
marken inte får användas för permanent parkering (n1) och att endast 20 % av marken får
hårdgöras (n3). Zonen är 30 meter bred mot Elisedalsvägen i öster, Elisedals
industriområde i söder och mot den nya gatan i sydväst. Undantag för dessa 30 meter finns
för en yta i mitten av kvarteret mot Elisedalsvägen, område g i läsanvisningsillustration
ovan, som medger parkering på 25 % av egenskapsområdet (n2) och att endast 50 % av
marken får hårdgöras (n4). Mot norr och nordväst är denna zon 15 meter bred för att
möjliggöra ett närmare möte med en eventuell framtida stadsutveckling från väster. I det
specifika projektet från Skånska Travsällskapet är deras förslag att denna zon runt
kvartersmarken i första hand ska vara avsedd som en kör- och ridstig för hästar, exempelvis
vid träning samt en gångslinga för gående.
Skyltanordning och strålkastare

Inom planområdet anges tre särskilda platser för skyltanordning (f1). De två placeringarna, i
sydväst och nordöst, medger placering av en skyltanordning inom respektive område med
en totalhöjd på 8 meter från markens medelnivå intill byggnadsverket. Marken får inte
användas för parkering (n1) och endast 20 % av egenskapsområdena får hårdgöras (n3).
Den tredje placeringen i sydöst medger placering av en skyltanordning med en totalhöjd på
15 meter från markens medelnivå intill byggnadsverket, men i övrigt samma bestämmelser.
Skyltlägena är avsedda för att skylta/tillkännage verksamheterna inom området och inte
som allmän reklamanordning.
I övrigt finns behov i det specifika projektet från Skånska Travsällskapet att kunna anlägga
skyltar längs den södra sidan av travbanan såväl som att kunna lysa upp banan med
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strålkastare. Detta är inte särskilt reglerat i planförslaget utan bedöms kunna prövas i
samband med bygglov.
Fastighetsstorlekar

Fastighetsindelningsbestämmelser
Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning.
Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess, införas
för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
2.3 Grönstruktur på allmän platsmark
Naturområde

I planområdets nordvästra del föreslås ett större allmänt naturområde (allmän plats,
NATUR) som dessutom sträcker sig längs med östra sidan av Risebergabäcken från
Husiestigen i norr mot Jägershill och Ridbanestigen i söder. Naturområdet är 20 meter
brett mot Risebergabäcken. Totalt är det föreslagna naturområdet cirka 10,5 ha.
Naturområdet syftar till att säkra ett flertal befintliga och framtida värden.
Ett värde är att säkra befintliga naturvärden och skyddade arter inom planområdet och
kunna utveckla dessa värden på sikt. Skötselplan tas fram efter planarbetet.
Ett annat värde är att säkra rådighet och tillgänglighet till Risebergabäcken från den östra
sidan för att kunna utveckla och tillgängliggöra kontakten med bäcken inom vissa partier.
Ett tredje värde är att säkra befintliga och framtida gång- och cykelkopplingar. Detta har
förtydligats på plankartan med planbestämmelse (gångochcykel1). Befintlig gång- och
cykelväg som säkras inom allmän plats, NATUR, är Jägersrostigen i väster. I det fortsatta
planarbetet kommer den befintliga gång- och cykeltunnel i sydöst, som föreslås inom
naturområdet, att studeras vidare för att säkra den mest lämpade framtida stråket i nordsydlig riktning. Naturområdet utgör även en viktig funktion för genomförandet av
detaljplanen genom att också möjliggöra för två nya gång- och cykelkopplingar. En i östvästlig riktning från föreslagen entré till kvartermark i väster mot Remonthagen som
kopplar på Rosengårdsvägen i väster. Den andra gång- och cykelkopplingen som
möjliggörs inom det allmänna naturområdet är från den nya föreslagna gatan mot
Amiralsgatan och Husiestigen i norr.
Ett fjärde värde är att naturområdet krävs för att säkerställa möjligheterna till att
omhänderta dagvattnet från hela planområdet.
Ett femte värde är att kunna erbjuda möjlighet till rekreation såsom lek inom området.
Detta har förtydligats på plankartan med planbestämmelse om att lekplats får finnas (lek1)
inom det allmänna naturområdet. Möjligheterna till detta kommer studeras vidare under det
fortsatta planarbetet.
2.4 Mark och vegetation på kvartersmark
Grönytor och plantering

Inom den norra zonen är marken avsedd för hästhagar (f3). Inom den södra zonen är
marken avsedd för tävlings- och träningsbanor (f2). Den yttre kransen runt kvartersmarken
utgörs av en zon där marken inte får förses med byggnader (prickmark) eller användas för
parkering (n1).
Inom kvartersmarken möjliggörs för byggnader inom cirka 17 % av den totala ytan, vilket
medför att cirka 83 % utgörs av öppna ytor mellan byggnaderna.
Inom delar av kvartersmarken regleras en högsta hårdgöringsgrad genom planbestämmelse
(n3, n4 och n5). Dessa planbestämmelser syftar till att uppmuntra till en icke hårdgjord, mer
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naturlig miljö inom kvartersmarken och samtidigt främja lokal infiltration på platsen.
Planbestämmelsen lyder ”Endast xx % av markytan får hårdgöras”. Med markytan syftas
hela det egenskapsområde som planbestämmelsen berör. Detta med anledningen av att det
då tydligt framgår ett minimum av den mark som inte får hårdgöras. Med hårdgjorda ytor
syftas på asfalt, betong, platsatt yta och stenmjölsyta. Icke hårdgjord yta syftar på armerade
gröna ytor och grusade yta. Totalt motsvarar bestämmelserna angående hårdgörning (n3-5)
att endast cirka 29 % av den totala kvartersmarken får hårdgöras inklusive byggnader.
Detta medför att planförslaget säkerställer att 71 % av området kan utgöras av andra ytor
däribland grönytor och plantering.
I det specifika projektet från Skånska Travsällskapet är förslaget att zonen runt
kvartersmarken i första hand ska vara avsedd som en grön zon med kör- och ridstig för
hästar, exempelvis vid träning, samt en gångslinga för gående. Skånska Travsällskapet har
även behov av minst cirka 3,5 ha hagmark, inom den norra zonen, för åretruntbete, främst
för travskolans hästar. Det finns också förslag på plantering av träd inom kvartersmarken,
längs med den önskade kvartersgatan och vid parkeringsanläggningarna.
Höjdsättning av mark

Plankartan innehåller inga planbestämmelser om höjdsättning. Behovet av en eventuell
höjdsättning kommer studeras vidare i det fortsatta planarbetet. Reglering av höjder på
plankartan utgår från markens medelnivå invid berörd byggnad/byggnadsverk. I det
specifika projektet från Skånska Travsällskapet finns ett behov av större markmodulering
för att bland annat kunna anlägga en travbana som ligger relativt plant i den södra delen.
Detta kommer medföra omfattande schaktarbeten.

Malmö Civila
Ryttarförening

travbana

Principsektion/längdsektion (Krook & Tjäder, 2020) över hela planområdet i det specifika projektet från Skånska
Elisedalsvägen
Travsällskapet. Den övre längdsektionen visar planområdet i ett nord-sydlig sektionssnitt, med söder till vänster och
norr till höger. Den nedre längdsektionen visar planområdet i ett öst-västligt sektionssnitt, med väster till vänster och
öster till höger.

Principsektion (Krook & Tjäder, 2020) på den del av planområdet ock kvartersmarken i söder där de största
markterrasseringarna behöver göras i det specifika projektet från Skånska Travsällskapet. Befintlig marknivå syns
som ett svagt streck till vänster ovanför hästarna i sektionen.
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2.5 Trafik

På kartan nedan redovisas sammanfattat det övergripande trafiksystemet inom planområdet
uppdelat på allmänna gator, inklusive gång och cykelvägar, samt kvartersgator. Sektioner
visas längre ner under rubriken Biltrafik.

Trafiksystemet (Tyréns, 2020) – planområdesgräns är markerad med svartprickad gräns (innehållande allmänt
trafiksystem) och kvartersmark är gråmarkerad (innehållande privata kvartersgator, stigar m.m.).
Gång- och cykeltrafik

Nya allmänna gång- och cykelvägar föreslås i planförslaget. En allmän gång- och cykelväg
föreslås inom den nya allmänna gatan (GATA), från förlängningen av Skrittgatan i söder
mot Elisedalsvägen i nordöst. Inom det allmänna naturområdet föreslås allmän gång- och
cykelväg (gångochcykel1) norrut igenom naturområdet upp till Amiralsgatan och västerut
över Risebergabäcken mot Remonthagen. Gång- och cykelstråk kommer att passera tvärs
över den tänkta infartsgatan, vid huvudinfarten i väster till kvartersgatan liksom vid Malmö
Civila Ryttarförening nya placering i nordöst. Även Elisedalsvägen behöver passeras för att
nå den befintliga gång- och cykelvägen på östra sidan. Dessa punkter blir särskilt viktiga att
beakta i den fortsatta planeringen för att skapa säkra och trygga passager.
I det specifika projektet från Skånska Travsällskapet föreslås en gång- och
cykelvägsanslutning längs kvartersgatan från väster genom kvartersmarken fram till
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Elisedalsvägen i öster. Gående och cyklister kan nå de olika verksamheterna längs
kvartersgatan, där biltrafiken planeras ske på gåendes villkor. Runt kvartersmarken planeras
ett sammanhängande gångstråk för i första hand rekreation och motion.
Kör- och ridstigar

Planområdet ansluter, genom kvartersmarken, till den befintliga hästpassagen under norra
delen av Elisedalsvägen och till det befintliga ridstigenätet öster om Elisedalsvägen.
I det specifika projektet från Skånska Travsällskapet är förslaget att anordna en kör- och
ridstig för hästar runt kvartersmarken som exempelvis kan användas vid träning och som
kopplas samman med en rakbana, söder om travbanan.
Kollektivtrafik

Planförslaget innehåller ingen reglering kring kollektivtrafik.
Det finns planer på att utveckla kollektivtrafiken i området. Förutom att försörja det nya
Jägersro-området så blir utbyggd kollektivtrafik viktig för kommande utbyggnadsområden
som planeras i Husie. En ny hållplats kan då med fördel placeras på Amiralsgatan i
närheten av både Malmö Civila Ryttarförening och den nya gång- och cykelvägen som
sedan sträcker sig söderut mot det nya föreslagna kvarteret. Avståndet skulle då bli cirka
500 meter till planerad huvudentré inom kvartersmarken.
Möjligheter behöver skapas för att kunna angöra med bussar i närheten av entrétorget på
kvartersmarken, främst vid stora evenemang.
Biltrafik

I planförslaget föreslås en ny allmän gata (GATA) som sträcker sig från Elisedals
industriområde via Skrittgatan i söder till Elisedalsvägen i nordöst. Från gatan skapas en
huvudinfart till området från söder och kvartersmarken från väster. Korsningen vid den
nya allmänna gatans anslutning till Elisedalsvägen i nordöst föreslås utformas som en vanlig
trevägskorsning med väjningsplikt. Korsningen på den allmänna gatan vid infarten mot
huvudentrén i väster kan antingen utformas som en cirkulationsplats eller som en vanlig
trevägskorsning med väjningsplikt. En cirkulationsplats skapar en tydlig platsbildning och
ett avbrott på infartsgatan med hastighetsdämpande effekt. Det innebär en trafiksäker
lösning, inte minst vid gång- och cykelpassager, samt en tydlighet vid tömning efter
evenemang.
I det specifika projektet från Skånska Travsällskapet föreslås att anordna en eventgata på
kvartersmark, som är tänkt som en gångfartsgata och som ska kunna stängas för biltrafik
vid behov. Angöring vid verksamheterna ska fungera även när delar av kvartersgatan stängs
av. I öster finns möjlighet att skapas en infart till kvartersmarken från Elisedalsvägen.
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Principsektion (Krook & Tjäder, 2020) för den allmänna gatan i söder, röd linje markerar (GATA), blå linje
markerar kvartersmark och svart linje är utanför planområdet (Rosengård 130:406)

Principsektion (Krook & Tjäder, 2020) för den allmänna gatan i de centrala delarna av planområdet, röd linje
markerar (GATA), grön linje markerar (NATUR) och blå linje markerar kvartersmark.

Principsektion (Krook & Tjäder, 2020) för den allmänna gatan i norr, röd linje markerar (GATA), blå linje
markerar kvartersmark och svart linje är utanför planområdet (Malmö Civila Ryttarförening).
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Principsektion och planutsnitt (Krook & Tjäder, 2020) för kvartersgatan i form av en eventgata som i det specifika
projektet föreslås förbinda den nya gatan i väst med Elisedalsvägen i öst.
Bilparkering

Gällande parkeringsnorm ska tillämpas vid
planering och byggnation av nya bostäder
och verksamheter. Det slutliga
parkeringsbehovet är beroende av vad som
faktiskt prövas i bygglovsprocessen och de
omständigheter som råder vid det
tillfället. Bilparkeringsbehovet ska
tillgodoses på kvartersmark, dock
nödvändigtvis inte inom den egna
fastigheten.

Kategori

Antal bilplatser

Vardag

153

Mindre tävling

315

Mellanstor tävling

809

Stor tävling

2309

I tabellen intill redovisas uppskattat parkeringsbehov för planområdet, som ligger i zon 5,
enligt Malmö stads policy och norm för mobilitet. Den utformning och de
mobilitetsåtgärder som krävs för respektive nivå finns redovisade i Mobilitet för Malmö.
Behovet varierar beroende på funktionernas omfattning, nivå av mobilitetsåtgärder och
eventuellt samnyttjande av bilplatser.
Behovet av parkeringsplatser för bilar vid tävlingar varierar beroende på tävlingens karaktär
och storlek, antalet parkeringsplatser dimensioneras efter en mellanstor tävling. Behovet
har beräknats i en underlagsrapport för trafikalstring och parkeringsbehov (Tyréns 2020).
Större bilparkeringar planeras både i västra och östra delen av området, vid respektive ände
av kvartersgatan. Därutöver skapas en större parkering/uppställningsplats för
hästtransporter vid tävlingsstallarna, med infart via anslutningen till Elisedalsvägen.
Parkeringarna i västra delen har utöver anslutning till infarten också extra utfarter mot nya
gatan för att underlätta vid tömning efter större tävling.
Utanför planområdet men inom fastigheten Rosengård 130:406 finns stora möjligheter att
anordna tillfälliga parkeringsplatser i ett första skede. Ytan, på drygt 4,5 ha, bedöms rymma
omkring 1 500 bilplatser. Dessa skulle tillsammans med parkeringarna inom
kvartersmarken täcka hela parkeringsbehovet vid en stor tävling. Möjlighet finns att anlägga
parkeringsdäck på de västra parkeringarna och därigenom utöka antalet bilplatser inom
området.
Minst en parkeringsplats för rörelsehindrade (PRH) ska finnas tillgänglig vid varje entré
inom kvartersmarken.
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Det övergripande trafiksystemet och parkering för bil inom kvartersmarken (Tyréns, 2020). Planområdesgränsen är
markerad med röd gräns, ny gata för biltrafik är markerad med blå linje och befintliga bilgator är svartmarkerade.
Kvartersmark är gråmarkerad (innehållande förslag på de parkeringslösningar som föreslås i det specifika projektet).

I förslaget finns en planbestämmelse (n1) som reglerar att marken inte får användas för
bilparkering. Denna bestämmelse berör den yttre kransen runt kvartersmarken och syftar
till att begränsa anordnandet av permanent parkering för att begränsa den lokala påverkan
på platsen och omgivningen utanför kvartersmarken.
Cykelparkering

Gällande parkeringsnorm ska tillämpas vid planering och byggnation av nya bostäder och
verksamheter. Det slutliga parkeringsbehovet är beroende av vad som faktiskt prövas i
bygglovet och de omständigheter som råder vid det tillfället. Cykelparkering ska lokaliseras i
nära anslutning till respektive entré så att boende och verksamma i hela fastigheten ges god
tillgänglighet.
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I tabellen intill redovisas uppskattat
Kategori
Antal cykelplatser
parkeringsbehov för cykel inom
Vardag
47
planområdet, som ligger i zon 5, enligt
Mindre tävling
76
Malmö stads policy och norm för mobilitet. Den
Mellanstor tävling
176
utformning och placering som krävs finns
redovisad i Mobilitet för Malmö. Parkering Stor tävling
476
för cykel ska finnas vid varje verksamhet
och i närheten av alla entréer. Antalet cykelparkeringar dimensioneras efter en stor tävling.
Angöring

Angöring till respektive funktion sker på kvartersgatan inom planområdet.
2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Verksamhetsområde för VA planeras, enligt VA Syd, att utökas för att inkludera
planområdet efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Flytt av befintliga ledningar samt anläggning av nya ledningar för VA bedöms rymmas
inom ny allmän gata eller föreslaget allmänt naturområde.
Befintliga allmänna ledningar som berörs inom planområdet ligger inom föreslagen
användning allmän plats, (NATUR) och (GATA).
Dagvatten

Detaljplanen möjliggör att fördröjning av dagvatten från hela planområdet kan ske inom
allmän plats (NATUR). Detta har dessutom tydliggjorts genom egenskapsbestämmelse
(fördröjning1) som redovisar att markens ska kunna fördröja dagvatten. Syftet med
fördröjningen är dels att kunna rena dagvattnet innan den når recipienten dels att minska
belastningen och uppnå utsläppskraven till recipienten.
En utredning kring dagvatten har genomförts (Ramboll, 2020) vilken presenterar förslag på
lösningar som ligger till grund för planförslagets utformning.
Föreslagen princip för dagvattenhantering dimensioneras för att omhänderta vatten från
exploatering inom detaljplaneområdet. Systemet dimensioneras så att ett 30-årsregn inte
orsakar marköversvämning. Fördröjningsvolymerna vid ett 10-årsregn är även beräknade.
En klimatfaktor på 1,3 används.
Avvattningen sker för största delen av området till Risebergabäcken där begränsande
utflöde är 1,5 l/s/ha. En del av planområdets norra del avvattnas till Husie mosse där
begränsande utflöde är 1,0 l/s/ha. Vattnet leds via Risebergabäcken och Husie mosse
vidare till Sege å, som berörs av miljökvalitetsnormer för vatten (MKN).
I det specifika projektet från Skånska Travsällskapet finns en önskan att fördröja dagvatten
inom kvartersmarken då det bedöms ge ett mer hållbart system och bidrar även till
skyfallshantering. I utredningen bedöms 3 376 m3/4 956 m3 kan hanteras inom
kvartersmark vid ett 10-/30-årsregn. Om fördröjning sker inom kvartsmark blir den
resterande volymen som fördröjs i dammarna på allmän platsmark 7 114 m3 vid ett 10årsregn och 12 404 m3 vid ett 30-årsregn.
Hantering av dagvatten kan inte säkerställas på kvartersmark med detaljplanen som verktyg.
Dagvattenhanteringen säkerställs i planförslaget genom naturområdet på allmän plats i
nordväst. En yta på cirka 10,5 ha. Det totala fördröjningsbehovet för dagvatten från
kvartersmarken inom allmän plats är 10 490 m3 (3 376+7 114 m3) vid ett 10-årsregn och
17 360 m3 (4 956 + 12 404 m3) vid ett 30-årsregn.
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För att hantera dagvattnet inom det allmänna naturområdet i nordväst föreslås två dammar
i serie. I våta dammar rekommenderas ett permanent vattendjup på 0,8 - 2 m för att uppnå
en god rening. En grundare damm ökar risken för uppslamning och en djupare damm ökar
risken för syrefattiga förhållanden. För föreslagna dammar är det permanenta vattendjupet
1,2 meter. Vid utformning av dammarna är placeringen av in- och utlopp viktigt. In- och
utlopp placeras så långt ifrån varandra som möjligt. På så sätt skapas en längre
transportsträcka för vattnet och reningseffekten ökar. Ett längd- och breddförhållande på
1:5 föreslås skapas i dammarna. Utloppet till Risebergabäcken utformas med form som en
hästsko. Dammområdet utformas med flacka slänter för att skapa tillgänglighet och en
ökad säkerhet. Utloppet från dammarna går till Risebergabäcken och flödet regleras till 1,5
l/s/ha.
Dagvatten kan även fördröjas inom allmän plats (GATA).
Skyfallshantering

Vid skyfall kommer Risebergabäcken vara fullbelastad med höga vattennivåer som följd.
Det anses därför orealistisk att tillgodoräkna ett utflöde från planområdet till bäcken.
Volymer som ska hanteras inom planområdet vid skyfall beräknas därför utan utflöde.
I befintligt läge står 104 300 m3 inom planområdet. Detta på grund av att området agerar
som svämplan för Risebergabäcken vid extrem nederbörd. Av detta genereras 42 690 m3
vatten inom kvartersmarken vid ett 100-års regn (klimatfaktor 1,3 och 6 timmar
varaktighet). Resterande vatten, 61 610 m3, som står inom detaljplanen kommer från
Risebergabäcken och föreslagen allmän plats.
I det specifika projektet från Skånska Travsällskapet föreslås marken höjas för stora delar
av planområdet, vilket betyder att svämplan behöver återskapas i nordvästra delen av
planområdet, inom det allmänna naturområdet. Detta för att situationen vid extrem
nederbörd inte ska försämras, varken nedströms eller uppströms.
Inom kvartersmarken rekommenderas en strävan efter att hantera allt vatten som genereras
inom området vid ett 100-årsregn. Föreslagen travbana inom kvartersmarken kan
omhänderta sitt eget skyfallsvatten vid ett 100-årsregn, vilket är 16 600 m3. Ytterligare 19
300 m3 bedöms kunna hanteras inom dagvattenanläggningar samt nedsänkta parkeringar
och hagmark tillhörande kvartersmarken. Detta betyder att ytterligare 6 790 m3 behöver
rymmas inom kvartersmarken om området ska kunna omhänderta sitt eget vatten vid ett
100-årsregn. Ytterligare åtgärder är att sänka ner större delar av hagmarken i norr, samt att
leda mer vatten till travbanan. En del vatten hade även kunnat stå i kvartersgatan om gatan
sänks ner.
Åtgärdsförslag
För att kunna hantera vattnet från Risebergabäcken vid extrem nederbörd är olika
åtgärdsförslag studerade för framtida situation. Åtgärderna utgår från att skapa större
svämplan, inom allmän plats, som bäckens vatten kan breda ut sig över och på så sätt hålla
nere vattennivån.
Planerade marknivåer för byggnader inom Malmö Civila Ryttarförening bedöms ge en risk
för översvämning av bäckens vatten redan vid befintlig situation. Situationen för Malmö
Civila Ryttarförening får dock inte försämras.
Väster om Risebergabäcken finns ett befintligt bostadsområde. Framtida vattennivåer får
inte försämra situationen mot bostäderna.
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Följande åtgärder och konsekvenser på översvämningsnivån har studerats i SCALGO inom
föreslaget allmänt naturområde i nordväst:


Nedsänkning av befintlig fotbollsplan i nordväst



Nedsänkning av befintlig fotbollsplan och kullen vid dagvattendamm
till +15,4



Nedsänkning av mark till +15,5 i sydvästra delen av naturområdet
(delvis utanför planområdet)



Invallning av Malmö Civila Ryttarförening

Åtgärderna är studerade i grova drag för att göra en översiktlig bedömning kring dess
effekt. I samtliga fall ingår de planerade dammarna som föreslås för dagvattenhanteringen.
Den permanenta vattenytan i dammarna är +14,5. Dammarnas placering i analysen
motsvarar inte exakt det senaste illustrationsförslaget utan utgår från Tyréns höjdsättning
från 2020-09-07.
På grund av de hydrodynamiska förhållandena i bäcken är det svårt att bedöma effekten av
exakta åtgärder. Åtgärder för skyfallshantering föreslås studeras vidare i en hydraulisk
modell i det fortsatta planarbetet.
Avfallshantering

VA Syd ansvarar för hämtning av hushållsavfall, det vill säga från verksamheter såsom
restaurang, kontor och arbetsplatser samt fritidsanläggningar. Avfall från häst, såsom
gödsel och strö räknas inte som hushållsavfall. Sopbil avses angöra från kvartersgatan som
föreslås i det specifika projektet från Skånska Travsällskapet.
Elförsörjning

Ett genomförande av detaljplanen bedöms innebära behov av nya transformatorstationer.
Inom kvartersmarken på plankartan medges transformatorstation (E1) till en största
byggnadsarea på 40 kvm per transformatorstation (e8). Planbestämmelsen e8 ska ingå i den
sammanlagda byggnadsarean som regleras genom e1-7. Användningen har kombinerats med
övriga användningar inom kvartersmarken för att möjliggöra större flexibilitet vid den
slutliga utformningen av stationerna och dess placering inom byggrätterna eller
egenskapsområdena för komplementbyggnader. Den begränsade utbredningen per station
är för att inte möjliggöra större anläggning än vad som är syftet och där konsekvenser inte
har kunnat bedömas.
2.8 Administrativa bestämmelser
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats. Detta innebär att Malmö stad är
huvudman för allmän plats, vilket berör områdena som föreslås som (NATUR) och
(GATA). Malmö stad är därmed ansvarig för iordningställandet och förvaltandet av dessa
områden.
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft. Tiden är satt utifrån en rimlighetsbedömning att kunna genomföra denna större
detaljplan i sin helhet.
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Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet inom område
som markerats med n3, n4, och n5 på plankartan. Avsikten med denna administrativa
planbestämmelse är att säkerställa en uppföljning av n3-5-bestämmelserna genom att
hårdgörningsgraden ska redovisas i bygglovsskedet.

3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Motivet till detta ställningstagande är att detaljplanen bedöms vara en utveckling av
befintlig verksamhet och pågående markanvändning, i en hästorienterad omgivning.
Planområdet, i form av hela fastigheten Rosengård 130:406, är idag är planlagt som
kvartersmark för hästsport och används som träningsanläggning för Jägersro Trav och Galopp.
Norr om anläggs en kommunal ridskola (Malmö Civila Ryttarförening) och i väster finns
Jägersro primära hästverksamhet.
Med planförslagets grundstruktur möjliggörs att cirka 10,5 ha kan föreslås som allmänt
naturområde (allmän plats) för att bibehålla så mycket som möjligt av de naturvärden som
finns i området och bevara de synergier som fås vid flera sammanhängande
naturvärdesobjekt.
Behovet av en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till detaljplanen har stämts av
med Länsstyrelsen Skåne på ett tidigt samråd 2019-11-07. På mötet diskuterades bland
annat naturvärdena inom planområdet och utförd naturvärdesinventering (Ekologigruppen,
2019). Sammanfattningsvis var länsstyrelsens tidiga bedömning att ett krav på en MKB inte
fanns.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

Eftersom planområdet idag är obebyggt med en stor andel uppvuxen vegetation kommer
ett genomförande av planförslaget delvis innebära en större lokal förändring av stads- och
landskapsbilden gentemot tidigare. Detta berör särskilt vid ett genomförande av
kvartersmarken. Till största del bedöms kvartersmarkens exponering mot omgivningen
bero på andelen bebyggelse som möjliggörs i planförslaget i kombination med reglerad
höjd på bebyggelsen (15–33 meter i nockhöjd). Bebyggelsen är dock till stor del
koncentrerad till de centrala delarna av planområdet. I det specifika förslaget från Skånska
Travsällskapet, som möjliggörs genom planförslaget, planeras skogsbryn i form av flertalet
befintliga och nyplanterade träd runt kvartersmarken som på så vis ramar in området.
Från norr kommer stads- och landskapsbilden till viss del präglas av det föreslagna
allmänna naturområdet, och till stor del bedömas vara snarlik dagens mer öppna landskap.
Men i vyn bakom naturområdet bedöms den västra bebyggelsen inom kvartersmarken
kunna vara framträdande. Längre åt nordöst kommer planområdet till viss del vara placerat
bakom befintligt trädbestånd och Malmö Civila Ryttarförening med ridhus. Från väster
möter möjlig bebyggelse inom kvartersmarken befintliga Jägersro Trav och Galopp. Viss
befintlig vegetation finns intill Risebergabäcken. I söder möter planområdet Elisedals
industriområde.
Samtidigt utgör planförslaget grundstruktur, topografiska förutsättningarna och befintligt
trädbestånd att kvartersmarken bedöms vara relativt avgränsad i landskapet mot söder och
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sydöst. Majoriteten av bebyggelsen som möjliggörs genom planförslaget är koncentrerad till
planområdets mitt där marken ligger på cirka +15–16 m.ö.h. Detta område ligger lågt och
avgränsat i förhållande till planområdets högre höjder i sydöst (högsta höjden är +37
m.ö.h.). I södra och östra planområdesgränsen finns dessutom ett större befintligt,
biotopskyddat, trädbestånd vilket medför att planförslagets påverkan på omgivningen är
begränsad från dessa håll.
Angående belysnings av kvartersmarken, se rubrik Ljus nedan i samma kapitel.
I planförslaget föreslås tre specifika skyltlägen inom kvartersmarken för att kunna skylta
verksamheterna på ett samlat vis. Den övergripande bedömningar är att dessa skyltlägen
inte bedöms påverka stads- och landskapsbilden negativt i någon större omfattning.
Sammantaget bedöms planförslaget både kunna genomföras mer avgränsat mot det öppna
landskapet sydöst/öst och på samma vis vara mer framträdande och välkomnande i mötet
med övriga staden i väster och norr.
Kulturmiljö och arkeologi

Bedömningen är att planförslaget inte har en betydande påverkan på riksintresset för
kulturmiljö, M:K 128 Foteviken-Glostorp. Riksintresset beskrivs i kapitel 5 Planeringsförutsättningar. Denna bedömning har gjorts utifrån planförslagets
grundstruktur, topografiska förutsättningarna och befintligt trädbestånd. Majoriteten av
bebyggelsen som möjliggörs genom planförslaget är koncentrerad till planområdets mitt
där marken ligger på cirka +15–16 m.ö.h. Detta område ligger lågt och avgränsat i
förhållande till planområdets högre höjder i sydöst (högsta höjden är +37 m.ö.h.). I södra
och östra planområdesgränsen finns dessutom ett större befintligt trädbestånd vilket
medför att planförslagets påverkan på riksintresset och den vidsträckta öppna slättbygden
därmed sammantaget bedöms som väldigt begränsad.
En begäran om kompletterande arkeologisk utredning kommer i det fortsatta planarbetet
ställas till länsstyrelsen. Området som inkluderas kommer avgränsas utifrån vad som önskas
exploateras i östra och södra delen av planområdet. Vidare kommer även en begäran om
förundersökning ställas till länsstyrelsen inom de föreslagna förundersökningsområdena, se
område 1 och 2 på kartan under rubrik Kulturmiljö i kapitel 5 Planeringsförutsättningar.
Skyltläget i sydöstra planområdet (planbestämmelse f1) kommer i det fortsatta planarbetet
studeras vidare för att inte ge en betydande påverkan på fornlämningsområdet för Husie
3:1 och 4:1.
I övrigt bedöms planförslaget inte ha en betydande negativ påverkan på den
kulturhistoriska miljön.
Naturmiljö

I planförslaget föreslås ett större sammanhängande område, cirka 10,5 ha, som allmänt
naturområde (allmän plats). I ett genomförandeskede är det av stor vikt att anläggandet av
dagvattendammar, gång- och cykelvägar och eventuell lekplats i naturområdet görs med
stor hänsyn till befintliga naturvärden på platsen. Att avsätta detta område som ett allmänt
naturområde bedöms vara i linje med både naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen,
2019) och naturvårdsplanen (2012). Inom detta område har dessutom artskyddade arter
påträffats. I naturvärdesinventering rekommenderas att särskild hänsyn bör tas i detta
område för att bibehålla så mycket som möjligt av de naturvärden som finns och bevara de
synergier som fås vid flera sammanhängande objekt. För en beskrivning av dessa särskilda
objekt se under rubrik Naturmiljö, kapitel 5 Planeringsförutsättningar (objekt 5, 6, 7, 9, 11
och 12).
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I övrigt möjliggör planförslaget att områden värderade, i naturvärdesinventeringen, med
påtagliga naturvärden och visst naturvärde till stor del kan exploateras. Jämfört med
nuvarande situation där hela fastigheten Rosengård 130:406 är planlagd som kvartersmark
för hästsport (dock utan byggrätter) bedöms planförslaget möjliggöra för ett säkerställande
av befintliga naturvärden som finns i området och bevara de synergier som fås vid flera
sammanhängande naturvärdesobjekt.
Trädbeståndet
Detaljplanens grundstruktur innebär att inga biotopskydd, värdefulla träd eller skyddsvärda
träd bedöms stå inom eller i omedelbar anslutning till området som kommer att
exploateras.
En identifierbar risk berör istället träden i alkärret, vars naturvärden är starkt beroende av
att området tidvis under året står under vatten. Området föreslås planläggas som allmänt
naturområde, där kommunen har rådighet över marken. För att minimera detaljplanens
påverkan är det därför av stor vikt att hänsyn tas så att ingen betydande påverkan på
hydrologin i detta område sker under byggskedet eller på längre sikt.
Biotopskydd
Biotopskyddade alléer regleras i 7 kap 11 § miljöbalken och åtgärder eller verksamheter får
inte vidtas/utföras som kan skada naturmiljön. I det specifika projektet är förslaget från
Skånska Travsällskapet att skapa en kvartersgata som förbinder den nya allmänna gatan i
västra planområdet, igenom kvartersmarken, med Elisedalsvägen i öster. En sådan
väganslutning bedöms ha påverkan på något enstaka träd inom läplanteringar av poppel
intill Elisedalsvägen, vilka omfattas av det generella biotopskyddet. För åtgärder inom detta
biotopskyddsområde krävs en godkänd dispensansökan från länsstyrelsen. En ansökan om
dispens planeras att sökas under det fortsatta planarbetet för att trygga ett önskat
genomförande av detaljplanen.
I övrigt bedöms de biotopskyddade alléerna, som både finns på föreslagen kvartersmark
och inom det allmänna naturområdet inte påverkas vid ett genomförande av detaljplanen.
Skyddade arter
Då mindre hackspett, enligt artskyddsutredningen (Ekologigruppen, 2020), med stor
sannolikt inte har häckat i området sedan 2018 görs bedömningen att planförslaget inte
direkt påverkar arten och att det varken krävs dispensansökan eller skyddsåtgärder i
samband med föreslagen detaljplan.
Planhandlingarna kommer i det fortsatta arbetet kompletteras med en
konsekvensbedömning av fladdermus, när artutredningen är utförd. Preliminär, första
bedömning från konsulten till fladdermusutredningen är att det är rätt osannolikt att
resultaten från fladdermusinventeringen har en större påverkan på detaljplanen.
Stare och gullviva bedöms inte påverkas negativt i någon större utsträckning då bibehållna
ängsmarker möjliggörs i planförslaget genom det större föreslagna naturområdet på allmän
plats.
Flodsångare och kungsfiskare bedöms inte påverkas negativt i någon större omfattning då
planförslaget säkerställer ordentliga kantzoner kring Risebergabäcken, i form av allmän
plats, natur.
Ätlig groda bedöms inte påverkas i någon större utsträckning då artens livsmiljö säkerställs
som naturområde på allmän plats med förutsättningar att bevara våtmarken i området.
Grönstruktur

Ett genomförande av detaljplanen innebär att ett allmänt naturområde tillskapas.
Naturområdet är relativt stort, cirka 10,5 ha, och syftar till att säkra ett flertal befintliga och
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framtida värden däribland: naturvärden, tillgänglighet till Risebergabäcken från öster, gångoch cykelvägar, dagvattenhantering och rekreation. Naturområdets utformning kommer
studeras vidare i det fortsatta planarbetet.
Vattenkvalitet

Vid planering ska kommuner och myndigheter iaktta att miljökvalitetsnormerna (MKN) för
vatten inte överskrids enligt Miljöbalkens 5 kap. 3 §.
Med föreslagen dagvattenhantering bedöms inte framtida exploatering påverka recipienten
Sege å, som skyddas av MKN, negativt. Sege å har idag problem med höga halter av
näringsämnen. Efter exploatering bedöms belastningen av näringsämnen minska. Innan
vattnet når Sege å rinner det via Risebergabäcken och Husie Mosse där ytterligare rening
bedöms ske.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för att
uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Dagvatten och dikningsföretag

En dagvattenutredning har utförts (Ramboll, 2020) som redovisar en möjlig lösning för
planområdet. Fördröjning av dagvatten inom det föreslagna allmänna naturområde
kommer behöva studeras vidare i det fortsatta planarbetet. Detta för att säkerställa att
ytorna inom den allmänna platsen har rätt förutsättningar och är av tillräcklig storlek för att
kunna hantera hela planområdets dagvatten. Andra frågeställningar som kommer att
behöva studeras vidare i det fortsatta planarbetet är att säkerställa att dagvattenhanteringen
inom allmän plats kan ske utan en påtaglig negativ påverkan på befintliga naturvärden i
området. Vidare kommer dagvattenhanteringens påverkan på övriga funktioner som också
önskas inrymmas i naturområdet, däribland rekreation, att studeras vidare. Den
övergripande bedömningen är att den allmän plats som föreslås inom planområdet, cirka 13
ha, ska kunna hantera dagvattnet som finns inom planområdet.
Skyfall

En skyfallsutredning har utförts (Ramboll, 2020) som visar på att Skånska Travsällskapet i
det specifika förslaget behöver fortsätta arbeta med utformningen inom kvartersmarken för
att kunna hantera allt skyfallsvatten som berör detta område. Enligt Ramboll är det
ytterligare 6790 m3 vatten som behöver hanteras, utöver de 35 900 m3 vatten som redan nu
kan omhändertas inom kvartersmarken i det specifika förslaget. Att kvartersmarken kan
hantera skyfallet som kan belasta området kommer att bevakas under det fortsatta
planarbetet. Vidare utredning krävs för att fastställa en möjlig lösning för vilka ytterligare
åtgärder som behöver vidtas.
Avseende skyfallshanteringen inom föreslaget allmänt naturområde kommer detta behöva
studeras vidare i det fortsatta planarbetet för att inte få en negativ påverkan utanför
planområdet. I skyfallsutredningen finns åtgärdsförslag som behöver studeras vidare utifrån
planförslaget och påverkan på omgivningen på befintlig bostadsbebyggelse i väster och
Malmö Civila Ryttarförening i öster. Skyfallshanteringen behöver också studeras utifrån
befintliga naturvärden och framtida rekreationsmöjligheter. Den övergripande
bedömningen är att den allmän plats som föreslås inom planområdet, cirka 13 ha, ska
kunna hantera skyfallsproblematiken som finns för området.
Markföroreningar

En översiktlig utredning (PQ Geoteknik och Miljö AB, 2019) har genomförts och påträffat
markföroreningar inom planområdet.
I miljöförvaltningens bemötande av den utförda markundersökningen framfördes att en
historisk inventering och en kompletterande undersökning som grundas på den historiska
inventeringen behöver utföras. Till planprocessen och kommande granskningshandlingar
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kommer kompletterande undersökning utföras, i samråd med miljöförvaltningen. Denna
komplettering kommer göras utifrån en historisk inventering så att provtagningen kan
utföras i olika egenskapsområden och utgöra underlag avseende föroreningssituationen
inom planområdet.
Då marken inom undersökningsområdet kan klassas som normalriskmark ska byggnader
utformas radonskyddade.
En vidare bedömning av markens lämplighet, utifrån markföroreningar, kommer utföras
när utredningen är kompletterad i det fortsatta planarbetet. I det fortsatta planarbetet
kommer exempelvis en bedömning om behovet av planbestämmelser i detaljplanen för att
markföroreningar ska avhjälpas.
Markavvattning (grundvatten)

Stabiliserade grundvattenytor har i planområdet uppmätts ligga på cirka 1–2,5 m djup. I det
specifika projektet från Skånska Travsällskapet, som planförslaget möjliggör för, kommer
större markarbeten behöva göras, bland annat för att kunna anlägga en travbana plant.
Eventuell vattenverksamhet som kan komma att krävas regleras i miljöbalken och kräver
tillstånd.
Hästverksamhet (hästallergener och lukt)

En utredning med syfte att klargöra om det finns risk för höga halter av hästallergener och
lukt har utförts inom ramen för planarbetet (Cowi, 2020). Utredningen har undersökt
påverkan på den befintliga bebyggelsen utifrån, gödselhantering från travbanan, stallen
samt eventuella ridvägar, som möjliggörs med planförslaget.
Hästallergener
Halter av allergen redovisas för 99-percentilen av timmedelvärdet av travskolans
basverksamhet, travets verksamhet med både travtävling och travträning, dels var för sig
dels tillsammans, utan och med haltbidraget från den nya kommunala ridskolan (Malmö
Civila Ryttarförening) samt med och utan effekten av befintlig samt planerad vegetation.
Den befintliga och planerade vegetationen har stor inverkan på spridningen i området och
hjälper till att minska halterna vid befintlig bebyggelse.
Det totala haltbidraget av hästallergen från travet, dvs. både fast verksamhet och
tävling/träning kombinerat, ger inte halter över 2 U/m³ (U/m3=Units/m³, vilket anger
allergenkoncentrationen) för 99-percentilen av timmedelvärdet vid den befintliga
bostadsbebyggelsen väster om travet, dock tangeras halten vid de mest sydliga fasaderna
för totala verksamheten, inklusive Malmö Civila Ryttarförening. Beräkningar med befintlig
och planerad vegetation visar på stora förbättringar i haltnivåer och det är därför mycket
viktigt att befintlig vegetation sparas samt att det är mycket fördelaktigt om ytterliga
vegetation kan planteras.
I undersökningen ses halter över 2 U/m³ runt anläggningens centrala delar, med planerad
fritidsanläggning, akademi och butiker. Då dessa områden utsätts för haltnivåer då
allergiker kan uppleva besvär, är det, enligt Cowi (2020) inte rekommenderat att ha
idrottsrelaterade anläggningar på dessa platser, utan annan lokalisering eller verksamhet bör
övervägas.
Lukt
För lukthalter finns inga definitiva gränsvärden att förhålla sig till. Lukt kan uppfattas som
störande även om den endast förekommer under mycket korta tidsperioder så som några
minuter. Malmö stad har definierat en tolerabel nivå av luktolägenhet vid känslig
bebyggelse för en frekvens under 2 % av årets timmar. Risken för förekomsten av lukt är
beräknad för den totala verksamheten och för situationer då 80, 25 respektive 3 % av
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befolkningen kan uppleva lukt. Resultaten visar att den högsta frekvensen av luktförekomst
sker i nära anslutning till stall och gödselcontainrar. För situationer då 80 respektive 25 %
av befolkningen kan uppleva lukt är frekvensen av luktförekomst, inom området för
befintliga bostäder, lägre än 1 % av årets timmar. För befintliga bostadsområden kan
känsliga personer komma att känna lukt från den samlade hästverksamheten inom
planområdet ett fåtal gånger per år medan det i Husie, norr om Malmö Civila
Ryttarförening och travet, finns stor risk för lukt åtminstone några gånger om året även för
de som är relativt okänsliga för lukt.
Miljöförvaltningens bedömning av hästallergener och lukt
Sammanfattande slutsatser och rekommendationer från miljöförvaltningen som berör
planförslaget (MN-2019-5544):





Risker med lukt och spridning av hästallergener bedöms inte bli ett hinder för att
Skånska Travsällskapet ska etablera sig på platsen förutsatt att försiktighetsåtgärder
genomförs
De försiktighetsåtgärder som avses är bevarandet av trädbarriärerna mot väst, samt
nyinstallation av en trädbarriär, skyddsplank eller liknande barriär mot norr
Trots installerade försiktighetsåtgärder kommer det finnas en viss fortsatt
olägenhetsrisk för de 4-5 bostäder som finns i Husie Boställe. Miljöförvaltningen
har gjort en rimlighetsavvägning och bedömer att de halter av luktande ämnen och
hästallergener som kan väntas förekomma vissa dagar behöver tolereras av
boenden. Om halterna ökar i framtiden kan en översyn av skyddsåtgärderna behöva
göras.

Stadsbyggnadskontorets bedömning av hästallergener och lukt
Konsekvenserna av de nya verksamheterna för hästverksamhet och fritidsändamål (som
möjliggörs genom planförslaget) bedöms som acceptabel utifrån en lämplighetsprövning av
marken. Genom planförslaget samlas hästverksamhet inom ett större område, där
hästverksamhet redan finns (befintlig träningsanläggning inom fastigheten Rosengård
130:406) och i anslutning till område där Malmö Civila Ryttarförening håller på att
uppföras (norr om planområdet). Dessutom är kvartersmarken i planförslaget cirka 40 ha
stort och lämnar utrymme samt möjligheter för att verksamhetsutövaren ska kunna vidta
nödvändiga försiktighetsåtgärder som miljöförvaltningen beskriver i styckena ovan. Inom
planområdet föreslås även cirka 13 ha allmän plats, i form av gata och naturområde som
staden får rådighet över. Det allmänna naturområdet som föreslås är cirka 10,5 ha och
innehåller befintlig vegetation som staden önskar fortsätta förvalta. Vid uppförandet av
fritidsanläggningar ska hänsyn tas till de redovisade halterna av allergener och
försiktsiktighetsåtgärder vidtas genom exempelvis ventilation, byggnaders placering och
ökad växlighet. Detta kommer studeras vidare i det fortsatta planarbetet.
Ljus

Ett genomförande av detaljplanen bedöms kräva strålkastare för att belysa tävlings- och
träningsbanor m.m. i södra planområdet.
Enligt Skånska Travsällskapet bedöms master inklusive lampor och anordningar i det
specifika projektet behöva uppnå en höjd på max 49 meter. Master för belysning av banan
bedöms preliminärt monteras på insidan av travbanan med reservation för området kring
upploppet där det kommer att finnas master på båda sidor av banan. Belysning på
parkeringsytor kommer att bestå av master med en höjd på 8-14 meter. Belysningen
kommer behöva användas vid mörkare tidpunkter och i samband med aktiviteter på
platsen. Lägre belysning kommer också krävas för kör- och ridstigen runt kvartersmarken.
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Ljus från strålkastare har inte utretts i planarbetet utan bedöms kunna hanteras i
bygglovsskedet när förutsättningarna angående antal, placering, ljusstyrka och ljusriktning
är klarlagt.
Buller

Den nya verksamhet för hästcenter som möjliggörs genom planförslaget förväntas bidra till
omgivningsbuller i form av högtalarutrop, transporter och driftmaskiner (startbil, traktor,
lastbil). Ljudnivån från anläggningen är som högst under pågående tävlingslopp. Tävlingar
kan pågå kvällstid och helg vilket gör att den ekvivalenta ljudnivån inte bör överskrida 45
dBA vid befintliga bostäder.
En bullerutredning har utförts inom ramen för planarbetet (Tyréns, 2020) som visar att den
beräknade ekvivalenta ljudnivån blir 41 dBA, och maximala ljudnivå blir 52 dBA, vid
närmaste bostadshus inom Jägersro villastad under ett tävlingslopp.
Bedömningen är att bullernivån är acceptabel och uppfylls med marginal vid bostäder
nordväst om den nya travbanan. En flytt av Jägersro Trav och Galopp till planområdet skulle
generellt innebära att ljudnivån minskar vid befintliga bostäder i Jägersro villastad.
Minskningen beror till största del på att avståndet till bostäder ökar samt att de riktade
högtalarna vid huvudläktaren vänds bort från bostäderna.
Bullerkarta, ekvivalent
ljudnivå för ett travlopp
på ny föreslagen travbana
inom planområdets södra
del (Tyréns, 2020).
Markerade
bostadsbebyggelse ligger
utanför planområdet i
nordväst.
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Bullerkarta, maximal
ljudnivå för ett travlopp
på ny föreslagen travbana
inom planområdets södra
del (Tyréns, 2020).
Markerade
bostadsbebyggelse ligger
utanför planområdet i
nordväst.

Trafikkonsekvenser

Omkring 2 400 biltrafikrörelser bedöms alstras i samband med en medelstor tävling, det
sker cirka 5 gånger per år. Drygt 500 bilar bedöms lämna området under den mest
belastade halvtimmen efter en medelstor tävling. Beräkningarna visar att framkomligheten i
de allra flesta fall är god. Högst belastning har Amiralsgatan-Elisedalsvägen samt
Elisedalsvägen-Nordöstra gatan, med belastningsgrader på 0,6-0,8 (vilket är godtagbara
nivåer) under den mest belastade halvtimmen. Det är framförallt vänstersvängande
trafikströmmar som har svårast att komma fram. Det innebär kortare tider med växande
köbildning, men köerna avvecklas relativt fort. Under omkring 10 % av den mest belastade
halvtimmen kan det väntas mer än cirka 5 fordon i kö i tillfarterna på gatan respektive
Elisedalsvägen. Dessa belastningar är väsentligt lägre än vad många av stadens korsningar
har under maxtimmen en vanlig vardagseftermiddag. Vid den stora tävlingen som sker en
gång per år kommer köerna vara längre. Utifrån dessa resonemang bedöms
trafikkonsekvenserna vara godtagbara.
Planbestämmelsen (n1) som reglerar att marken inte får användas för parkering bedöms
inte påverka övriga möjligheter inom kvartersmarken för att kunna tillgodose behovet av
parkeringsplatser för rörelsehindrade (PRH).
Ridskoleverksamheten för Malmö Civila Ryttarförening inom Husie 172:256 beräknas
öppna i december 2020. I planförslaget finns förslag på en ny in- och utfart för denna
verksamhet mot den nya allmänna gatan (se illustrationskartan). I det fortsatta planarbetet
kommer gemensamma trafiklösningar med påverkan på Malmö Civila Ryttarförening och
planområdet att studeras vidare.
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3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

I exploateringsavtalet kommer det preliminärt att avtalas om överlåtelse av mark och
ersättning för gatukostnader, masshantering, ledningsflytt, servitut m.m. mellan kommunen
och exploatören för att bekosta utbyggnad och ombyggnad av berörd allmän plats.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastighet Rosengård 130:406 (privat fastighet)
Byggrätter tillförs och användningen förändras samt utökas för fastigheten.
Fastigheten avstår mark till fastighet för allmän plats (GATA) med anledning av reglering
av ny allmän gata igenom planområdet.
Fastigheten avstår mark till fastighet för allmän plats (NATUR) med anledning av reglering
av nytt allmänt naturområde i planområdet.
Tränsbettet 1 (privat fastighet)
Fastigheten avstår mark för kommande fastighetsreglering i den sydvästra delen till
fastighet för allmän plats (GATA) med anledning av reglering av ny allmän gata
(förlängning av Skrittgatan) igenom planområdet. Området är sedan tidigare planlagt som
allmän plats (TRANSPORTGATA), Dp 4753. Dock har detaljplanen aldrig
fastighetsreglerats eller genomförts för aktuell del. Kommunalt huvudmannaskap kvarstår
som tidigare, för berörd del.
Fastighet Rosengård 173:3 (kommunal fastighet)
Aktuell del av fastigheten (2242 kvm) får förändrad, men likartad, markanvändningen
genom detaljplanen från allmän plats (TRANSPORTGATA) till allmän plats (GATA).
Kommunalt huvudmannaskap kvarstår som tidigare.
3.5 Samhällskonsekvenser
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom att möjliggöra för
nya användningar inom hästverksamhet och besöksanläggningar, erbjuda ett säkert och
utvecklat gång- och cykelvägnät och genom skapandet av ett nytt allmänt naturområde.
Tillgänglighet

Det finns goda förutsättningar att göra området tillgängligt för personer med olika fysiska
förutsättningar och behov, både vad gäller den allmänna platsen gatan och naturområdet
såväl som inom kvartersmarken.
Jämställdhet

De nya verksamheterna är planerade i ett läge som i framtiden har möjlighet att
kollektivtrafikförsörjas. I övrigt bedöms möjligheterna för både män och kvinnor att röra
sig till och från området som tillfredsställande. Möjligheterna med en ökad närvaro i
planområdet och dess omgivning bedöms kunna bidra till att gaturummen och
naturområdet upplevs som tryggare och därmed ge förutsättningar för att både kvinnor och
män väljer att röra sig i området.
Service

Detaljplanens genomförande generera inga nya bostäder och medför därför inte heller
några krav på ytterligare kommunal eller kommersiell service i omgivningen.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgörs av allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för
utbyggnaden av de delar som utgörs av kvartersmark.
Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan
fastighetsägarna inom planområdet.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Tidplan

Området planeras att byggas ut i etapper med start våren 2022 söder om gångfartsgatan
(södra delen av kvartersmarken). Det vill säga med de anläggningsdelar som är primära för
verksamheten; travbana med tillhörande ponnybana och tävlingsytor för andra hästsporter;
publik byggnad med läktare, restauranger, kontorsutrymmen och serviceytor; tävlingsstallar,
hästklinik, av- och pålastningsytor samt byggnad för media, maskiner och teknisk
utrustning för drift, underhåll och digitala hjälpmedel. Exploatören önskar att denna första
etapp ska kunna invigas sommaren 2024.
Byggandet inleds med anläggning av områdets infrastruktur, de vill säga vägar på allmän
platsmark för att därefter fortsätta med travanläggningens primära delar enligt ovan. Det
förutsätter att schaktarbeten och utjämning av nivåskillnader är utförda liksom att
gångfartsgata och dagvattenanordningar är färdigställda.
Anläggningsdelar norr om kvartersgatan (norra delen av kvartersmarken), det vill säga
travskola med tillhörande faciliteter, planerad fritidsanläggning samt övriga byggnader
uppförs i en andra, nödvändigtvis inte sammanhängande, etapp. Eventuellt kan travskolan
med tillhörande faciliteter komma att uppföras redan under första etappen.
Kvartersgatan utgör, utöver kommunikationsstråk för fordon och besökare, huvudsaklig
ledningsgata för distribution av energi, vatten och fast digital kommunikation. Från
ledningsgatan matas anläggningens olika delar efter behov och i takt med att byggnader
och/eller anläggningar färdigställs och tas i bruk.
Under byggtiden kommer kompletterande byggvägar att anläggas i takt med vad som krävs
för en effektiv framdrift och för att minimera störningar.
4.2 Tekniska genomförandefrågor
Mark

En arkeologisk utredning (Sydsvensk Arkeologi, Rapport 2019:20) visar fynd inom
Rosengård 130:406, främst i den sydöstra delen. För berört område ska en arkeologisk
förundersökning beställas och bekostas av exploatör. Förundersökning ska genomföras i
det fortsatta planarbetet. Ingrepp i fornlämning regleras i Kulturmiljölagen (1988:950) och
beslut gällande detta fattas av länsstyrelsen.
Nödvändig grundundersökning ska tas fram av exploatör i samband med bebyggandet av
området.
I det specifika projektet från Skånska Travsällskapet innebär genomförandet av
detaljplanen stora schaktarbeten och behov av masshantering. Detta för att bland annat
kunna anlägga travbanan plant i söder, anlägga bebyggelsen i de centrala delarna och skapa
en höjdsättning som fungerar för dagvatten och skyfall. Stora delar av kvartersmarken
kommer att behöva beredas och stora mängder jordmassor kommer behöva flyttas runt på
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området. Preliminärt förväntas ett stort överskott av massor som kommer behöva hanteras
utanför planområdet. Detta ansvarar exploatören för. I det fortsatta planarbetet kommer
masshantering och schaktarbeten att studeras vidare.
Teknisk försörjning

I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten och
dagvatten kan avledas med självfall.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid placering av nätstationer. Utformning och
placering av nätstationer bör ske på ett sätt som begränsar exponeringen för strålning och
brandrisk.
Placering av nätstationer ska lösas på kvartersmark.
Brand

Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten på 10 minuter.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Avståndet mellan
brandposterna ska vara max 150 meter. Exploatör ska redovisa att
brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan
körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost och
uppställningsplats ska vara max 75 meter. Exploatör ska redovisa att åtkomligheten är
säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Buller

Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband med
bygglovsansökan.
Belysning, strålkastare till tränings- och tävlingsbanor

Detaljerad utredning kring ljus från belysning, strålkastare till tränings- och tävlingsbanor
kan behöva redovisas av exploatören i samband med bygglovsansökan.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan
Malmö stad och fastighetsägaren till Rosengård 130:406. Exploateringsavtalet upprättas i
enlighet med 6 kap 40 § plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan dess att
detaljplanen antas eller godkänns i stadsbyggnadsnämnden.
Exploateringsavtalet kommer att reglera frågor om överlåtelse av mark och ersättning för
gatukostnader, masshantering, ledningsflytt, servitut m.m.
Förslag till exploateringsavtal kommer upprättas och utgör bilaga till denna detaljplan först
efter samrådet. I förslaget till exploateringsavtal kommer det preliminärt att bestämmas att
de delar av fastigheten Rosengård 130:406 som i detaljplanen läggs ut som allmän plats ska
överlåtas till Malmö stad. Vidare avtalas om den gatukostnadsersättning som kommunen
tar ut av exploatören för utbyggnad och ombyggnad av berörd allmän plats, samt att alla
kostnader för nödvändiga flyttningar av ledningar ska bäras av exploatören.
Malmö stad svarar för inlösen av del av Tränsbettet 1.
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, va-, tele- eller elledningar
bekostas av exploatören.
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Planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning vilket ska bekostas av exploatören
om inget annat avtalas.
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsbildning

Nya fastigheter inom planområdet kommer att bildas. Övriga förändringar av
fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering. Den mark som ska ingå i
allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en av kommunen ägd parkeller gatumarksfastighet.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat hästverksamhet med tillhörande
gymnasium/vuxenutbildning och besöksanläggningar. Kvartersmarken förmodas vara en
fastighet. Delas kvartersmarken in i ett antal fastigheter kan samverkan behöva ske.
Tekniska anläggningar i form av nätstationer säkras med servitutsavtal
Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen
genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av
ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.
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5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planläggningen motiveras av önskemålet att möjliggöra för en modern och mångfunktionell
häst- och fritidsanläggning i Malmö. Föreslagen omlokalisering av Jägersros travanläggning
möjliggör på längre sikt att mark för statsutveckling kan frigöras inom fastigheten
Rosengård 130:405, d.v.s. Jägersro Trav & Galopps nuvarande placering.
Planförfarande

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande. Förfarandet motiveras av att detaljplanen förväntas vara av stor
betydelse för allmänheten genom att omfatta ett större område och berör avvägningen av
både möjliggöra för utvecklingen av en mångfunktionell häst- och fritidsanläggning och
samtidigt tillvarata befintliga naturvärden och allmänhetens tillträde i området.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap 27§ planoch bygglagen.
Historik i processen

Skånska Travsällskapets Fastighets AB har 2018-05-17 fått ett positivt planbesked (SBN2018-204) om möjligheten att utveckla den östra delen av fastigheten Rosengård 130:406
till en aktiv mötesplats för hästsporten och andra liknande aktiviteter.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram
detaljplanen har dessutom tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret, VA Syd och
miljöförvaltningen deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet är beläget i östra Malmö, öster om befintliga Jägersros travanläggning.
Angränsande gator till planområdet är Amiralsgatan i norr, Elisedalsvägen i öster och gångoch cykelvägen Travbanestigen i söder. Risebergabäcken rinner utanför planområdet i
väster. Planområdets avgränsning, och särskilda form, är gjort utifrån anledningen av att
inte hela fastigheten Rosengård 130:406 krävs för att uppnå syftet med denna detaljplan.
Planområdet är cirka 52,7 ha stort och omfattar del av fastigheterna Rosengård 130:406,
173:3 och Tränsbettet 1. Fastigheten Rosengård 130:406 används som en befintlig
träningsanläggning för hästsport till Jägersros befintliga trav- och galoppanläggning och ägs
av Skånska Travsällskapet. Fastigheten Rosengård 173:3 är kommunägd och fungerar som
en transportgata med separat gång- och cykelväg till och igenom Elisedals industriområde i
söder. Fastigheten Tränsbettet 1 är privatägd och berörs i det sydvästra hörnet på
fastigheten (cirka 12 kvm). Denna del är planlagd som allmän plats för transportgata (Dp
4753). Dock har delen aldrig genomförts eller fastighetsreglerats.
Inom området finns inskrivna avtalsservitut gällande tillgång till Risebergabäcken ifrån
öster (20 meter brett område längs bäcken). Gällande detaljplan anger markreservat för
underjordiska ledningar i norr i öst-västlig riktning och i sydväst i nord-sydlig riktning. För
dessa VA-ledningar finns servitut.
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Planområdet inom röd markering på flygfoto från 2020.
Platsens historik

Planområdet har historiskt utgjorts av sank och troligen obrukad mark fram till cirka andra
hälften av 1800-talet varefter området dikades ut, Risebergabäcken rätades ut och marken
började brukas. Strax efter mitten av 1900-talet tog militären området i anspråk som
övningsfält. På 1980-90-talet uppfördes nuvarande träningsanläggning för trav och galopp.
Sammanhang och stråk

Sammanhang
Planområdet ligger i stadens östra utkant. Direkt söder om planområdet ligger Elisedals
industriområde med blandade verksamheter och småindustri. Öster om planområdet och
Elisedalsvägen börjar det öppna jordbrukslandskapet med åkermark, hagar och gårdar.
Direkt öster om Elisedalsvägen finns Malmö motorstadion och BMX-bana. Norr om
planområdet och Amiralsgatan ligger Kvarnby med bl.a. Husie kyrka, Husiegårds
idrottsplats och Husie boställe. Väster om planområdet breder stadsdelen Jägersro ut sig
med Jägersro villastad och nuvarande Jägersro Trav och Galopp.
Stråk och struktur inom fastigheten
Inom planområdet finns träningsbanor, slingor och hagar som används för trav- och
galoppträning. Stora delar av området utgörs av gräsmarker och träddungar. Med anledning
av att området används för hästsport är allmänhetens faktiska tillträde till platsen begränsad
inom stora delar av planområdet. Gång- och cykelvägen Jägersrostigen löper inom
fastigheten Rosengård 130:406 i sydväst och kopplas sedan samman med Ridbanestigen i
söder med möjlighet att nå Travbanestigen för vidare färd österut. Del av Jägersrostigen
inom planområdet ligger på kvartersmark enligt gällande detaljplan men ska vara tillgänglig
för allmänheten. I övrigt finns inga publika stråk inom planområdet. Däremot används inte
den nordvästra delen av planområdet för hästsport i dagsläget utan är öppen gräsmark och
tillgänglig för allmänheten.
Kulturmiljö

Arkeologi
En arkeologisk utredning (Sydsvensk Arkeologi, Rapport 2019:20) har utförts inom ramen
för planarbetet för att ta reda på om det finns fornlämningar inom planområdet. Fokus har
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legat på sydöstra delen av Rosengård 130:406, som består av en stigning upp mot ett
höjdläge med ett flertal gravhögar.
Totalt påträffades 96 arkeologiska objekt, sex flintavslag och elva metallfynd. De
arkeologiska objekten låg nästan helt koncentrerade på den terrasserade höjdsträckningen i
sydöstra delen av planområdet. Bland dessa fanns både tydliga härdar och andra
anläggningar med träkol, sot och/eller skörbränd sten samt mer otydliga men ändå
fornlämningsindikerande objekt. Ett område längst i öster och söder kunde inte utredas på
grund av befintlig skog m.m. Det är troligt att det även inom detta område kan finnas
fornlämningar, som ansluter till gravhögsstråket öster om exploateringsytan.
I övrigt finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Utanför planområdet finns det
och har funnits ett stort antal fornlämningar, främst i form av förhistoriska boplatser,
exempelvis Husie 29:1 och 42:1 samt Malmö 193 m.fl., och gravar, exempelvis Husie 3:1,
4:1, 12:1 m.fl. Två gravhögar, Husie 3:1 och 4:1, ligger i direkt anslutning till planområdet
och är synliga i dagens landskap. För dessa två gravhögar har nyligen ett
fornlämningsområde definierats för att bevara och skydda fornlämningarna. Detta
fornlämningsområde berör sydöstra hörnet av planområdet.
Ovannämnda områden med fornlämningar är skyddat genom bestämmelserna i 2 kap
kulturmiljölagen. Det innebär att samtliga ingrepp eller markförändrande åtgärder inom
fornlämningsområdena kräver länsstyrelsens tillstånd.
Länsstyrelsen har i sitt meddelande om resultatet från den arkeologiska utredningen
konstaterat att fornlämningarna inte är avgränsade med hänsyn till de ytor, i öster och
söder, som inte var tillgängliga för utredningen (se område ”Ej utrett pga skog m.m.” i
kartan nedan). Två områden är också definierade som föreslagna områden för vidare
förundersökning (se område 1 och 2 i kartan nedan).

Karta från länsstyrelsens
meddelande angående
resultatet av arkeologisk
utredning (Sydsvensk
Arkeologi, Rapport
2019:20), 2018-11-05,
med föreslagna
förundersökningsområden
(1 och 2) och område ”Ej
utrett pga skog m.m.” som
bör utredas vidare om
avsikten är dessa områden
ska exploateras såsom
byggnation och
markarbeten. Fastigheten
Rosengård 130:406 är
ungefärligt markerad med
lila linje.
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Naturmiljö

Naturvårdsplan för Malmö
Enligt Naturvårdsplan för Malmö (2012) ingår planområdet i område Jägersro vilket är klassat
med värdeklass 2 (mycket högt naturvärde). Naturvårdsplanen har fyra värdeklasser där 1
är det högsta. Områden med mycket högt naturvärde bedöms vara av stor regional
betydelse för den biologiska mångfalden. Hit räknas bl.a. ängs- och hagmarker med
begränsad gödselpåverkan, större trädbestånd, våtmarker och dammar. Specifikt anger
naturvårdsplanen att fastigheten Rosengård 130:406 stora areal bidrar till dess höga
naturvärde med biotopstyper som gödslad ängsmark och träddungar.
År 2017 återinventerades området i samband med arbetet att aktualisera naturvårdsplanen
och området klassades återigen med värdeklass 2, även om hot om övergödning och
igenväxning framhålls.

Snedbild, från 2016, över del av planområdet och omgivningen. Vy från söder mot norr. Elisedalsvägen till höger i
bild och Amiralsgatan längst upp i bild.

Naturvärden (exkl. trädbestånd) i planområdet
En naturvärdesinventering (Ekologigruppen, 2019) har genomförts för hela fastigheten
Rosengård 130:406. Inventeringen genomfördes i juni 2019. Naturvärdesklasserna och
karteringen redovisas nedan.
Inventeringen visar att det finns ett objekt (nr 9 i kartan nedan) värderat med
naturvärdeklass 2 (högt naturvärde) i fastighetens norra gräns mot Amiralsgatan. Objektet,
cirka 0,21 ha, är en torr, sydslänt med en blomrik kärlväxtflora bestående av flertalet
naturvårdsarter som bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt biotopvärde. Objektet
gränsar till stora sammanhängande ängsmarker med naturvärdesklass 3 vilket gör det än
mer värdefullt än om det var isolerat.
Tretton objekt (nr 5-7, 11-12, 17-19, 24-26, 210, 212 i kartan nedan) har värderats med
värdeklass 3 (påtagligt naturvärde). Totalt täcker värdeklassen en yta av cirka 20 ha. Övriga
objekt har värderats med värdeklass 4 (visst naturvärde).
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Till vänster: Kartering över inventerade naturvärdesobjekt inom Rosengård 130:406 (Ekologigruppen, 2019). Till
höger: redovisning av naturvärdesklasserna (Ekologigruppen 2019).

Nedan sammanfattats de objekt som klassats med värdeklass 3, d.v.s. påtagligt naturvärde.
Inom planområdet utgörs fem objekt av ängs- och gräsmark (objekt 6, 17, 18, 24, 26).
Däribland i fastighetens nordvästra del finns ett stort sammanhängande område med
ängsmark (objekt 6) med blomrika partier, mindre partier med träd, brynmiljöer och
buskage. Objektet är värdefullt för både fåglar och den lägre stående faunan bl.a. dagfjärilar
och småfjärilar.
Inom planområdet utgörs två objekt av olika typer av lövskog (objekt 7, 12). Längs
Risebergabäcken finns två träddungar (objekt 7) som hyser en del naturvårdsintressanta
strukturer såsom grova hasselbuketter, gammal hagtorn, högstubbar och lågor. Mot Malmö
Civila Ryttarförening och Husie 172:256 i norr finns ett alkärr med klibbal (objekt 12).
Resterande objekt i värdeklassen består av ruderatmarker (objekt 19), vattendrag (objekt 5),
kärr (objekt 11) och brynmiljöer (objekt 25). Majoriteten av objekten bedöms ha ett visst
artvärde och ett visst eller påtagligt biotopvärde. Det betyder att det förekommer
naturvårdsarter men att arter med högt indikatorvärde inte är vanligt förekommande.
Risebergabäcken (objekt 5) är ett mindre vattendrag som tillhör Segeåns avrinningsområde.
Bäcken rinner från söder till norr i fastighetens västra del. I anslutning till Risebergabäcken
har det regelbundet observerats både kungsfiskare och strömstare (Artportalen 2019).
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Objekt 11 utgörs av en högväxt mosaik av tuvor med bunkestarr. Ätlig groda och yngel av
mindre vattensalamander hittades under inventering. Dessutom noterades flera nykläckta
exemplar av kraftig smaragdflickslända, en art som inte är funnen i kommunen tidigare.
Bland hästhagarna inne på träningsbanan ligger en deponiplats med ruderatmarkskaraktär
med deponihögar av jord, sand, växtmaterial och nertagna träd (objekt 19). Objektet har en
stor blomrikedom. Sandblottor, barmark och mängden död ved utgör en gynnsam miljö
för flertalet kärlväxter och insekter. I samma område finns också blomrika gräsmarker med
ett rikt insektsliv (objekt 17, 18). I sydöstra hörnet av inventeringsområdet finns liknande
gräsmarker (objekt 24, 26). Där finns också brynmiljöer med blommande och bärande
buskage som utgör fina livsmiljöer för bl.a. fåglar (objekt 25).
I efterhand har ytterligare två objekt med påtagligt naturvärde skilts ut (objekt 210, 212).
Naturvärdesklassen på dessa bör betraktas som preliminär eftersom floran inte undersöktes
noggrant i fält. Objekten utgörs av hästhagar vars skick varierar på grund av olika grad av
belastning. I kanterna och mellan hagarna är blomrikedomen stor. Vid fältbesöket var det
mycket gott om födosökande fjärilar, i synnerhet kring objekt 210.
I samband med inventeringen har totalt 33 naturvårdsarter påträffats. Ytterligare tre arter
finns noterade i Artportalen. Majoriteten av de påträffade naturvårdsarterna är kärlväxter.
Följande arter som är skyddade genom artskyddsförordningen har påträffats inom
inventeringsområdet; ätlig groda (objekt 11), mindre vattensalamander (objekt 11),
kungsfiskare (objekt 5), stare (flera objekt) och gullviva (objekt 6 och 9).
Fem rödlistade arter noterades vid inventeringen. I bedömningen tas dessutom tre
rödlistade arter som finns noterade i Artportalen med. I samband med aktuell inventering
hittades följande arter; jordtistel (nära hotad), ask (starkt hotad), skogsalm (akut hotad),
naverlönn (akut hotad). Från Artportalen finns även relevanta fynd av kungsfiskare
(sårbar), mindre hackspett (nära hotad) och flodsångare (nära hotad) registrerade.
Trädbestånd i planområdet, biotopskyddade alléer, riskträd
En trädinventering har genomförts (Ekologigruppen, 2020) för fastigheten Rosengård
130:406 samt del av Husie 172:256.
Vid inventeringen har 17 värdefulla träd och 73 särskilt skyddsvärda träd av gråal, klibbal
och pil noterats. Dock är ett antal av pilträden, gråal och klibbal, utanför planområdet inom
fastigheten Husie 172:256. Träden som har identifierats som värdefulla och skyddsvärda
finns i planområdets ytterkanter, längs Risebergabäcken i väster (främst gråal, klibbal men
även pilträd), vid alkärret i norr (gråal, klibbal och pilträd) samt intill fastighetsgränsen mot
Travbanestigen i söder (pilträd).
Längs Risebergabäcken i västra delen finns dungar med gråal och klibbal som hyser många
döende och döda träd samt högstubbar och enstaka hålträd. Utöver det finns enstaka grova
pilträd som bedöms som värdefulla. Bitvis finns det också en del liggande död ved.
Förekomsten av stående och liggande död ved som återspeglas på vedsvampfloran
(fungan). Vid naturvärdesinventeringen av området (Ekologigruppen, 2019) samt
trädinventeringen (Ekologigruppen, 2020) noterades bland annat svavelticka (på
sötkörsbär), flertalet fynd av rostticka på liggande och halvt stående död ved samt alticka på
både gråal och klibbal. Bland mer triviala arter kan också nämnas klibbticka, platticka,
eldticka och kuddticka.
I mitten av utredningsområdets norra del finns ett mindre alkärr där det finns rikligt med
döende och döda träd samt högstubbar av al. Flertalet döda träd och högstubbar är rika på
vedsvampar, bland annat alticka. Historiska ortofoton från 1960 visar att hela området då
bestod av jordbruksmark vilket innebär att träden i dungarna och alkärret är äldre än 60 år
gamla.
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I anslutning till alkärret i öster och längs fastighetsgränsen i söder finns rader med pilträd
där merparten är grova och en del uppnår tillräcklig storlek för att klassas som jätteträd
(större än 1 meter i diameter). Alléerna bedöms omfattas av det generella biotopskyddet.
Träden som tidigare hamlats har i de flesta fall grov bark, partier med uppsprucken bark,
grova torrgrenar och dödvedspartier. Några av träden har också håligheter, i vissa fall med
mulm. Flertalet av pilträden hyser också lavarten gulnål som signalerar höga naturvärden.
På grund av tidigare hamling och grovleken på dessa träd räknas större delen av dem som
särskilt skyddsvärda (värdeklass 1).
I planområdet östra gräns mot Elisedalsvägen och i den södra gränsen mot Travbanestigen
finns läplanteringar av poppel som också bedöms omfattas av det generella biotopskyddet.
Träden är uppvuxna med en stamdiameter på 30–50 cm.
I trädinventeringen (Ekologigruppen, 2020) har enbart riskträd i relation till den befintliga
strukturen studerats. Utifrån befintlig struktur finns riskträden i sydvästra delen av
utredningsområdet längs Risebergabäcken och Jägersrostigen. I detta område finns fyra
döende och döda träd som kan utgöra en viss risk för förbipasserande på gång- och
cykelvägen. I övrigt konstateras att det finns flertalet döende och döda träd inom
planområdet som kan komma att falla vid hårda vindar. Fler träd kan därmed bedömas
som riskträd i samband med den framtida exploateringen.
Mindre hackspett i planområdet
En artutredning av mindre hackspett har utförts till detaljplanen av Ekologigruppen (2020).
Utredningsområdet har varit inom planområdet (fastigheten Rosengård 130:406) och del av
Husie 172:256 (del av pilallén söder om Amiralsgatan norr om planområdet).
Mindre hackspett har konstaterats häcka i Husie mosse, nordöst om planområdet, under
åren 2016 och 2017. Då har bo och ungar observerats. Observationer under häckningstid
finns från de flesta år mellan 2011 – 2017. I utredningsområdet har häckning konstaterats i
strandskogen vid Risebergabäcken år 2013. Den senaste observationen från Husie mosse
och utredningsområdet är från april 2018. Med tanke på att arten eftersökts av ornitologer
med stor lokalkännedom regelbundet är det inte sannolikt att den häckat i varken Husie
mosse eller utredningsområdet efter 2017.
Enligt Ekologigruppen kan några möjliga orsaker till att mindre hackspett inte noterats i
området sedan 2018 vara:


Fragmentering av livsmiljöerna Husie mosse och Rosengård 130:406 på
grund av exploatering av Husie 172:256



Störningspåverkan från byggarbetsplats på Husie 172:256 för Malmö
Civila Ryttarförening



Brist på lämpliga boträd i Husie mosse

Lämpliga livsmiljöer för mindre hackspett bedöms finnas inom planområdet längs
Risebergabäcken och i Husie alkärr i de norra och västra delarna. Dessa miljöer innehåller
skogspartier med triviallöv (al och björk), döende och döda träd samt flertalet högstubbar. I
de södra och sydöstra delarna av utredningsområdet finns en del träddungar av varierande
kvalitet. Från detta område finns dock inga rapporterade fynd. Det beror, enligt
Ekologigruppen, troligen på att det ligger avskilt och att det är komplicerat att ta sig dit på
grund av svårforcerade trav- och galoppbanor. Bedömningen är att cirka 1,4 ha av den
södra och sydöstra delen av utredningsområdet har tillräckligt hög kvalitet för att utgöra en
födosöksmiljö för mindre hackspett.

42 (52)

Fladdermus i planområdet
I planarbetet kommer en artutredning av fladdermus utföras av Ekologigruppen med en
inventering enligt metodik som förordas av Naturvårdsverket. Utredningen kommer att
vara klar först efter framtagandet av samrådshandlingarna till denna detaljplan. Inventering
och bedömning av detaljplanens påverkan på fladdermöss kommer därför arbetas in i
handlingarna inför granskningen. Preliminär första bedömning från Ekologigruppen är att
det är rätt osannolikt att resultaten från fladdermusinventeringen är så pass intressanta att
det kan komma att påverka arbetet med detaljplanen i någon vidare utsträckning. Det är
sparsamt med fladdermöss trots att det finns ganska fina miljöer inom planområdet för
födosök. Bland annat längs ridbanorna i skogen i sydöstra delen. Troligen saknas lämpliga
boplatser i närheten. Husie kyrka bedöms som den bästa boplatsen men är upplyst nattetid
vilket skrämmer bort merparten av fladdermössen. Denna preliminära och tidiga
bedömning kommer ses över i samband med att utredningen är klar.
Topografi, landskap, grönstruktur

Topografi
Markens höjd varierar kraftigt inom planområdet med en sluttning mot nordväst. Högsta
höjden är i sydöst på cirka +37 m.ö.h. och som lägst cirka +14-15 m.ö.h. mot gränsen till
Husie 172:256 (Malmö Civila Ryttarförening) i norr och mot Risebergabäcken i väster.
Landskap och grönstruktur
Planområdets grönstruktur utgörs till stor del av öppna ängs-, gräs- och hagmarker men
också inslag av flera dungar med buskage och lövträd. I norra delen finns anlagda
fotbollsplaner. I den västra gränsen rinner Risebergabäcken som är ett viktigt
landskapselement och vattendrag i Malmö. I planområdets gräns i nordöst, öster och söder
finns skogspartier och trädrader. I övrigt finns en mängd hårdgjorda ytor inom
planområdet tillhörande Jägersro träningsanläggning för befintlig hästverksamhet. Dessa
ytor är i form av grusvägar, planer, trav- och galoppbanor med olika ytskikt och hästhagar.
Befintliga parkområden i närheten är Remonthagen, som angränsar till planområdet i väster
(väster om Risebergabäcken), samt Kasemparken som ligger norr om fastigheten och
Husiegårds idrottsplats. Strax nordöst om fastigheten ligger Husie mosse som är en stor
tillgång för rekreationsmöjligheterna i närområdet och i hela kommunen. Öster om
planområdet tar det öppna jordbrukslandskapet vid. Sydöst om fastigheten ligger
koloniområdet Jägershill.
Det finns stora möjligheter att skapa en mer sammanhängande allmän grönstruktur genom
att binda samman de befintliga parkområden Remonthagen och Kasemparken i väster och
norr genom att tillskapa ny allmän grönstruktur inom fastigheten Rosengård 130:406. Inte
minst med tanke på Risebergabäcken och framtida rekreationsbehov i området.
Geoteknik

De geotekniska förhållandena inom fastigheten har undersökts (PQ Geoteknik & Miljö
AB, 2019).
Jordlagren i utförda borrpunkter i området utgörs överst vanligen av fyllning i form av
grusöverbyggnader eller blandad jord på den ursprungliga mullhaltiga ytjorden, till mellan
cirka 0,5 och 2,5 m. Inom skogspartierna och vissa andra delar finns ingen fyllning utan
den naturliga mullhaltig ytjorden på cirka 0,3-0,5 m finns direkt i markytan.
Under ytjorden följer, med några få undantag, mineraljordssediment av sand/silt/lera till
minst 1 m djup. Bl.a. finns i flertalet lågpunkter (eller tidigare och nu uppfyllda sådana)
organisk jord och/eller lös lera till knappt 3 meters djup. Under ytlig sand/silt/lera, lös lera
och organisk jord utgörs jordlagren omväxlande av lösa och fasta mineraljordssediment
och lermorän eller annan finkornig morän till undersökta djup, cirka 3-10 m djup under
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markytan. I samtliga lågpunkter med lös och organisk jord finns även lös lermorän på
djupet.
Sedimentärt berg finns enligt SGU:s brunnsarkiv på cirka 15-30 m djup, d.v.s. kring nivå
+0. Inga bergdjupsbestämningar genom t.ex. hejarsondering har utförts men
trycksonderingar har i några punkter drivits till stopp och då kring nivåer +1 à +3, vilket
styrker uppgifterna i brunnsarkivet.
Stabiliserade grundvattenytor har i området uppmätts ligga på cirka 1-2,5 m djup. Även
högre liggande mark- och ytvatten har bitvis påträffats. För djupschakter i området, t.ex.
för källare, va-ledningar och andra djupschakt ska grundvattenåtgärder medräknas och
förhållandena behöver studeras noggrannare för att optimera åtgärder.
Markmiljö

En översiktlig markundersökning med provtagningar av marken har genomförts (PQ
Geoteknik & Miljö AB, 2019). Undersökningen påvisade arsenik över Naturvårdsverkets
generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Denna ligger vid en
lågpunkt i fastighetens nordvästra del, se punkt 108 i kartan nedan. Vidare påvisade
undersökningen metaller samt oljekolväten över riktvärdena för känslig markanvändning
(KM), men under MKM. Ingen markradonundersökning har utförts i detta läge men
normalriskmark kan förutsättas.
I miljöförvaltningens bemötande av den utförda markundersökningen framfördes att en
historisk inventering och en kompletterande undersökning som grundas på den historiska
inventeringen behöver utföras. Till planprocessen och kommande granskningshandlingar
kommer kompletterande undersökning utföras, i samråd med miljöförvaltningen. Denna
komplettering kommer göras utifrån en historisk inventering så att provtagningen kan
utföras i olika egenskapsområden och utgöra ett gott underlag avseende
föroreningssituationen inom planområdet.

Utsnitt av borrplan för

markundersökning

med provtagningar inom
Rosengård 130:406
(PQ Geoteknik &
Miljö AB, 2019). Röd
cirkel markerar
borrpunkt 108, där
markförorening av
arsenik påträffats.
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Kollektivtrafik

Närmsta busshållplatser är Stenkällan vid Amiralsgatan som trafikeras av linje 5, hållplats
Elisedal vid Jägersrovägen som trafikeras med linje 55 och hållplats Jägersro travbana vid
Agnesfridsvägen som trafikeras med linje 31 och 33. Därutöver trafikerar linje 52 mellan
Stenkällan och Kvarnby men bara med ett par turer per dag. Samtliga hållplatser ligger
mellan 1–1,5 km från kvartersmarken i väster. Området bedöms därmed inte vara särskilt
välförsörjt med kollektivtrafik.
Gång-, cykel- och biltrafik samt kör- och ridstigar

Gång- och cykel
Planområdet omges av ett i princip utbyggt gång- och cykelvägnät. Längs med
Amiralsgatan i norr och Elisedalsvägen i öster löper separerad gång- och cykelväg. På
kvartersmark, genom fastigheten Rosengård 130:406 i sydväst, och vidare genom
Remonthagen löper gång- och cykelväg i parkmiljö.
Travbanestigen, söder om fastigheten, har ingen komplett utbyggd gång- och cykelväg, utan
viker i dagsläget ner i blandtrafik på Travbanegatan. En separat gång- och cykelkoppling
finns söder om planområdet, Dp 4775, men har aldrig blivit genomförd. Enligt
Grönplanen (2003) behövs denna länk för att för att knyta ihop Remonthagen med det
föreslagna Östra fältet, öster om planområdet.
Inom planområdet saknas i dagsläget allmänna gång- och cykelstråk.
Biltrafik
Planområdet omges av två huvudgator, Amiralsgatan i norr och Elisedalsvägen i öster.
Båda gatorna har landsvägskaraktär med hastigheter på 70-80 km/h. I söder ansluter
Skrittgatan till planområdet och kvartersmarken som en stickgata från Elisedals
industriområde. I övrigt saknar planområdet anslutning till biltrafiknätet i söder och väster.
Närmsta anslutning till Yttre Ringvägen i söder är via Ystadvägen – Käglingevägen –
Jägersrovägen - Elisadalsvägen. Alternativt via Amiralsgatan-Agnesfridsvägen-Ystadvägen i
norr.
Kör- och ridstigar
En passage under Elisedalsvägen förbinder planområdet till allmänna kör- och ridstigar i
öster. Passagen är Bro 318 och ägs och förvaltas av Malmö stad. Ridstigarna sträcker sig
mot Almåsa i öster och Virentofta i norr.
Teknisk försörjning

VA och dagvatten
Planområdet är i dagsläget inte inom verksamhetsområde för VA och dagvatten. I samband
med genomförandet av detaljplanen kommer dock verksamhetsområdet utökas för att
inkludera planområdet.
Inom planområdet finns inga dricksvattenledningar. Inom fastigheten Rosengård 130:406
löper allmänna VA-ledningar för spill- och dagvatten, dels i fastighetens nordvästra del i
form av en spillvattenledning (S600), i öst-västlig riktning, och dels i dess sydvästra del i
form av spill- (S1000) och dagvattenledning (D800), i nord-sydlig riktning. Utöver dessa
finns även enskilda dräneringsledningar. I övrigt är befintliga VA-ledningar i Amiralsgatan
och i Jägersrostigen.
Dimensionering för dagvatten är ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,3. Planområdet ska
möjliggöra fördröjningsvolymer för den varaktighet på 10-årsregnet som genererar störst
volym med en begränsad varaktighet till 24 h.

45 (52)

El
Elledningar löper angränsande till fastigheten i Elisedalsvägen, Amiralsgatan och i
Jägersrostigen med befintliga elserviser inom planområdet.
Tele
Teleledningar löper i norra planområdet samt i Amiralsgatan och Jägersrostigen.
Övriga ledningar
Övriga ledningar som förekommer i planområdet är bredband, kopparkablar samt militära
elkablar. Det finns inga gasledningar.
Dikningsföretag

Planområdet berörs av två dikningsföretag; Risebergabäckens reglering och Husie nr 4 m.fl.
hemman. Markavvattningsförestagen visas i Figur 10. I nuläget är det VA SYD som
ansvarar för stadens dikningsföretag.

Karta över dikningsföretag i anslutning till planområdet (Länsstyrelsen Skåne). Blå linje = Risebergabäckens
reglering, lila linje = Husie Nr 4 m.fl. hemman, prickat område visar båtnadsområde, planområdes ungefärliga
avgränsning = röd linje. Båtnadsområde för Risebergabäckens reglering finns ej. Röd pil visar kulverterad bäck
under Amiralsgatan.
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Dimensionerande flöde för Risebergabäckens reglering är 1,5 l/s/ha. Husie nr 4 m.fl.
hemman är upprättat år 1927 och har ett dimensionerande flöde på 1,0 l/s/ha. Detta är
maxvärdet av vad som får avledas till respektive recipient. För att inte överskrida
dikningsföretagens reglering behövs lokal fördröjning inom området. Dikningsföretagens
utsläppskrav behöver dock inte tillämpas vid skyfall.
Inom planområdet finns befintligt markavvattningssystem. Området avvattnas åt väst mot
Risebergabäcken och åt nordöst, mot Husie nr 4 m.fl. hemman. För dräneringsledningarna
(DR) som leder åt väst rinner vattnet direkt till en öppen del av Risebergabäcken eller via
en befintlig ledning, D800, som leder till Risebergabäcken. Det finns en befintlig
dräneringsledning, DR 600, som leder åt nordöst.
Skyfall

Enligt Malmö Stads riktlinjer (Malmö Stad, 2017) är dimensionerande regn vid skyfall ett
100-årsregn. Dessutom används klimatfaktor 1,3 för hänsyn till framtida förhållanden.
Enligt Skyfallsplanen gäller även:


All nyexploatering i staden ska anpassas för att klara nederbördsmängder
motsvarande ett 100-årsregn.



Vid skyfall är utgångspunkten att situationen för omgivande fastigheter, efter att
detaljplanen är genomförd, inte får förvärras vid ett skyfall.



I de fall ytterligare åtgärder i ett exploateringsområde kan ge stora mervärden i form
av minskad översvämningsrisk i närliggande områden ska anläggandet av dessa
åtgärder avvägas.



Känsliga områden bör anpassas för kraftigare regn än 100-årsregn. Känsliga
områden kan vara samhällsviktig verksamhet, instängda områden och topografiska
lågpunkter, eller byggnader med verksamheter/bostäder i källarplan.

Inom ramen för planarbetet har en dagvatten- och skyfallsutredning tagits fram (Ramboll,
2020).
Planområdet ligger i Risebergabäckens avrinningsområde, vilket totalt är 12,3 km2 stort.
Planområdet innehåller inga byggnader och utgörs till största del av Jägersros träningsbanor
för hästverksamhet samt ytor som inte är hårdgjorda som ängs- och gräsmark samt
trädplantering. Marken inom planområdet lämpar sig inte särskilt för infiltration på grund
av halten lera och halten silt i jordarterna som därav är tät. Dessutom ligger
grundvattenytan relativt högt vilket ytterligare begränsar möjligheten till infiltration.
Undantag för detta är planområdets nordvästra hörn som består sand/grus.
Malmö stads översiktliga skyfallskartering för ett 100-årsregn visar att delar av fastigheten
Rosengård 130:406 översvämmas upp till ett djup av 1,5 meter vid ett sådant skyfall. Det är
framförallt Risebergabäcken och markområde öster om denna samt mark söder om Husie
172:256 (Malmö Civila Ryttarförening) som översvämmas. Uppförandet av Malmö Civila
Ryttarförening är inte med i skyfallsmodelleringen.
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Skyfallskartering, markavrinning max översvämningsdjup i meter vid 100-årsregn (6h varaktighet, klimatfaktor
1,3). Malmö stad. Planområdet är markerat med röd linje.

Enligt skyfallsutredningen (Ramboll, 2020) svämmar Risebergabäcken över vid skyfall
varvid stora mängder vatten rinner in på planområdets relativt lågt belägna västra del. I
söder rinner det, vid skyfall, in vatten i planområdet som hamnar i en lokal lågpunkt som är
belägen söder om befintlig träningsbana. Den totala mängd vatten som står inom
planområdet, uppgår enligt skyfallsutredningen till 104 300 m3 vid max
översvämningsutbredning (statistiskt återkommande 100-års regn, 6h varaktighet,
klimatfaktor 1,3). Inom Malmö Civila Ryttarförening, norr om planområdet, står 16 400 m3
vatten i modellens resultat utifrån samma parametrar.
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Karta från dagvatten- och skyfallsutredningen (Ramboll, 2020). Kartan visar befintlig skyfallssituation vid ett
maxflöde vid 100-årsregn (6h varaktighet, klimatfaktor 1,3). Planområdet är markerat med röd linje.

För att studera översvämningssituationen i förhållande till utbyggnaden av Malmö Civila
Ryttarförening har utredningen (Ramboll, 2020) även tagit med deras planerade höjder. I
norra delen av området ligger översvämningsytan på +16,05.

Karta från dagvatten- och skyfallsutredningen (Ramboll, 2020). Kartan visar Översvämningsutbredning (m) vid
SCALGO analys motsvarande ett 100-årsregn (klimatfaktorn 1,3) vid befintliga förhållanden inklusive framtida
höjder för uppförandet av Malmö Civila Ryttarförening i nordöst. Planområdet är markerat med röd linje.
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Kommersiell service

Närmsta kommersiella servicenod är Jägersro center (ca 1-1,5 km från planområdet i
väster).
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
Riksintresse för kulturmiljö, M:K 128 Foteviken-Glostorp, ligger cirka 300-700 meter öster
om planområdet på andra sidan Yttre Ringvägen. Riksintressets värden består kortfattat av
vidsträckt öppen slättbygd med landskapsdominerande fornlämningsmiljöer. Bedömningen
har gjorts att planförslaget inte riskerar att påtagligt skada riksintresset, se kapitel 3
Konsekvenser.
Översiktsplan

Planområdet redovisas som fritidsområde i Malmös översiktsplan. Fritidsområden omfattar
platser för idrotts- och sportaktivitet, ridanläggningar och golfbanor m.m. Gemensamt för
dessa är att de är särskilt iordningsställda för en specifik aktivitet eller funktion och därmed
inte allmänt tillgängliga på samma villkor som parker och naturområden.


Fritidsområden ska så långt möjligt innehålla flera funktioner och vara användbara
för olika aktiviteter på ett flexibelt sätt. Exempelvis kan de göras tillgängliga för
allmänheten när föreningsverksamheter inte pågår.



Fritidsområden ska lätt kunna nås från olika delar av staden med kollektivtrafik och
via gång- och cykelvägar. Genom förstärkta kopplingar mellan fritidsområden,
parker och naturområden med gröna stråk, gång- och cykelvägar skapas ett
rekreationslandskap som sammantaget får ett större rekreativt värde än de ingående
delarna var för sig. Alla fritidsanläggningar bör ges en grönskande inramning och
integreras i landskapet eller stadsmiljön.



I särskilda fritidsområden som innehåller för omgivningen störande aktiviteter ska
störningar minimeras genom lämplig lokalisering och teknisk utformning.

I planområdet möts två gröna övergripande stråk som anges i översiktsplanen.
Risebergastråket i nordsydlig riktning länkar ihop Bulltoftaparken, Gyllins trädgård och
Husie mosse i norr med Käglinge och jordbrukslandskapet i söder. Stråket binds ihop av
Risebergabäcken. I östvästlig riktning länkar Rosengårdsstråket ihop centrala staden,
Rosengårdsfältet och Ögårdsparken i väster med Robotfältet, Almåsa, Sege å och
backlandskapet i öster. De båda stråken är även utpekade som existerande, prioriterade
gröna kopplingar i översiktsplanen. Risebergabäcken är utmärkt som ett stort vattendrag.


Gröna stråk består av park- och naturmark samt prioriterade gröna kopplingar och
ska hänga samman på ett tydligt sätt. Det ska vara lätt att hitta till stråken. Grönska
som bärande visuellt element ska tydliggöra riktningar och målpunkter samt ge
stråken en sammanhållen struktur och grön identitet.



Stråk och kopplingar ska kännas inbjudande och trivsamma, de ska utformas för att
vara rekreativa och innehålla en rik vegetation med olika typer av gröna rum.
Stråkens bredd kan vara varierande men tillräckligt breda för att kunna rymma
dessa kvaliteter. Placering i bullerutsatta lägen bör undvikas.



För att stärka sambanden ska nya målpunkter och attraktioner etableras och
befintliga förstärkas längs stråken, exempelvis parker, fritidsanläggningar, torg eller
andra mötesplatser.
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Prioriterade gröna kopplingar ska binda samman stora parker och naturområden
samt knyta områden med brist på grönska bättre till parker. Anläggning av
kopplingar och nya parker ska prioriteras.



Genom att avsätta kantzoner längs vattendrag ska tillgänglighet förbättras samtidigt
som förutsättningarna för biologisk mångfald ökar och näringsläckage till
vattendrag förhindras.

Runt planområdet finns befintligt huvudcykelvägnät utpekat. Översiktsplanen anger ny
koppling för övrigt huvudcykelnät söder om planområdet, i syfte att binda samman
travbanestigens gång- och cykelväg i östvästlig riktning. Gällande detaljplan (Dp 4775)
medger allmän plats, gång- och cykelväg för aktuell sträckan. Denna del av detaljplanen har
aldrig genomförts. Ny koppling för prioriterat huvudcykelnät pekas ut parallellt med
Amiralsgatan och västerut.
Planprogram

För området finns inget planprogram. Stadsbyggnadskontoret planerar att ta fram ett
planprogram för befintliga Jägersroområdet, väster om aktuellt planområde, med uppstart
år 2024.
Gällande detaljplaner

Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Dp 4135, 4753 och Pl 1357.
Gällande detaljplan för Rosengård 130:406, Dp 4135, medger markanvändning Hästsport och
därmed samhörigt ändamål samt att marken i huvudsak ska vara tillgängligt för allmänheten
men att stängsel som krävs ur säkerhetssynpunkt får uppföras. Fastigheten saknar
byggrätter.
Gällande detaljplaner för anslutning till Skrittgatan genom Ridbanestigen, Pl 1357 och Dp
4753, medger allmän plats och markanvändning Park eller Plantering respektive
Transportgata.
Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft.
Planbesked

Skånska Travsällskapets Fastighets AB har sökt och fått ett positivt planbesked (SBN 201805-17) för att genom planprocess pröva en flytt av befintlig travverksamhet till fastigheten
Rosengård 130:406.
Övriga projekt

I november 2018 beviljade stadsbyggnadsnämnden bygglov för Malmö Civila
Ryttarförenings verksamhet inom Husie 172:256. Området är under uppförande och
verksamheten ligger i direkt anslutning, norr om, planområdet. Verksamheten kommer ha
plats för 48 hästar, fördelat på hälften för stora hästar och hälften för ponnys. Malmö
Civila Ryttarförening som för närvarande bedriver verksamhet på befintlig anläggning
väster om planområdet, har 622 medlemmar varav cirka 400 är under 25 år. Den nya
anläggningen beräknas öppna i december 2020.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument






Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
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Trafik- och mobilitetsplan (TROMP), 2016
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö Stad, 2015-2020
Fotgängarprogram för Malmö Stad 2012–2018
Cykelprogram för Malmö Stad 2012-2019
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö, 2020
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016

Utredningar till grund för planförslaget












Trafikutredning, Jägersro Hästcenter, Tyréns, 2020-09-15
Trafikalstring och parkeringsbehov, underlagsrapport Jägersro Hästcenter, Tyréns,
2020-09-15
Miljöteknisk markundersökning (MUR) och PM Geoteknik och markmiljö, PQ
Geoteknik & Miljö AB, 2019-10-07
Naturvärdesinventering av Jägersro, Ekologigruppen, 2019-10-16
Trädinventering vid Jägersro, Ekologigruppen, 2020-08-06
Artutredning av mindre hackspett vid Rosengård 130:406 och del av Husie 172:256,
Ekologigruppen, 2020-08-06
Arkeologisk utredning, del av Rosengård 130:401, Sydsvensk arkeologi, Rapport
2019:20, 2019
Dagvatten- och skyfallsutredning Jägersro Hästcentrum, Ramboll, 2020-09-18
Utredning av hästallergen och lukt vid Jägersro travbana, Cowi, 2020-06-24
Utredning av omgivningsbuller, Jägersro HC, Tyréns, 2020-05-15

Övriga dokument




Landskaps-PM (arbetsmaterial), Krook & Tjäder, 2020-09-28
Jägersro Kvalitetsprogram, Krook & Tjäder, 2020-09-21

Stadsbyggnadskontoret
Ann-Katrin Sandelius
Enhetschef

Joel Hedin
Planhandläggare
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