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UNDERLAG TILL BEGÄRAN OM PLANUPPDRAG
Planprogram för Jägersro i Malmö
SYFTE MED PLANPROGRAM OCH PLANMOTIV

Planprogrammets syfte är att pröva:


lämplig strategisk inriktning för utvecklingen på stadsdelnivå,



möjligheterna att på ett långsiktigt och hållbart sätt bebygga Rosengård
130:405 med blandad stadsbebyggelse gällande markanvändning, innehåll,
struktur, volym, skala, karaktär, täthetsgrad, stadsrummens funktioner, dess
samband och organisering,



hur Rosengård 130:405 ansluts, fysiskt kopplas samman och integreras i sin
omgivning,



hur närområdet kring Rosengård 130:405, det centrala Jägersro, behöver
utvecklas för att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse.

Syftet är vidare att planprogrammet ska utgöra ett underlag för detaljplanering.
Planprogramsprocessen föreslås starta upp år 2022 vilket är i linje med det
planbesked som gavs 2018 (SBN-2018-39). Att planuppdrag ges redan nu motiveras
av att den sökande har påbörjat ett mål- och visionsarbete och avser att under år 2021
genomföra parallella arkitektuppdrag, där Malmö stad är inbjuden att medverka, som
inspiration och underlag till kommande planering.
ANSÖKAN

SMT Malmö exploatering AB (samägt bolag bestående av MKB, Skanska och Tornet)
har inkommit med en ansökan om planprogram för Rosengård 130:405 med avsikt att
utveckla fastigheten till blandad stadsbebyggelse. Sökande önskar få prövat upp till 5
000 bostäder i en blandning av en- och flerfamiljshus, kontorsarbetsplatser för ca
1000 personer, handel, service, parkeringshus, skolor, förskolor och parker.
Utbyggnadstiden beräknas till ca 25 år.
SMT:s målsättning är ”att bygga Öresundsregionens hållbaraste stadsdel utvecklad för
människor som värderar granngemenskap och närheten till både grönska, natur och
storstadsliv högt”. SMT anger tre prioriterade områden inom hållbarhet;


en socialt hållbar och trygg stadsdel (t ex genom att stadsdelen ska axla rollen
att bli ett kitt för att knyta samman staden runtomkring)



en stadsdel där energiförsörjningen är hållbar och klimatneutral



en resilient stadsdel med fokus på vattenfrågor (t ex lågt dagvattenutsläpp,
robust skyfallshanteringen) och biologisk mångfald.

V 200408

En målgruppsanalys har genomförts vars slutsatser anger ett naturnära boende för
unga familjer och barnfamiljer med möjlighet till delningsekonomi- och funktioner.
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Arbete pågår med ett hållbarhetsprogram som avses certifieras enligt
stadsbyggnadscertifieringssystemet CityLab.
SMT har genomfört följande utredningar; arkeologi, dagvatten, skyfall, geoteknik,
buller, luftföroreningar, markföroreningar, naturvärdesinventering,
kulturmiljöinventering och övergripande trafikutredning.
Under 2021 avser SMT genomföra ett parallellt arkitektuppdrag med syfte att få fram
idéer om innehåll och fysiska strukturer och som sedan kan utgöra underlag för
kommande planering och utveckling. SMT anger att en viktig fråga att utvärdera i de
parallella uppdragen är vilka möjligheter som finns att utforma ett attraktivt område
med SMT:s höga hållbarhetsambitioner och hög bebyggelsetäthet.

Almgården
Jägersro
villastad

Rosengård 130:405
Område för ny
travbana

Jägersro
center
Jägershill
Elinelund

Fastighetsgräns för Rosengård 130:405 som ansökan gäller.
PLATSEN

”Jägersro” är klassisk malmöhistoria med lång kontinuitet, stark identitet och har
länge varit en metropol inom svensk travsport. Det är en av få större mötesplatser i
östra Malmö med besökare från hela Malmö och regionen. Många har en relation till
Jägersro.
Rosengård 130:405 är ca 40 ha stort där Jägersro Trav- och Galoppbana finns idag.
Omgivningen består av stora funktionsseparerade, bilorienterade bostads-, handelsoch verksamhetsområden separerade genom fysiska barriärer så som infartsleder,
stora parkeringsytor eller inhägnade områden.
BEDÖMNING AV ANSÖKAN



Ansökan är i linje med Malmö stads intentioner att växa med
funktionsblandad stadsbebyggelse innanför Yttre Ringvägen och bidrar till ett
mer effektivt nyttjande av redan ianspråktagen mark (prioriterad inriktning
”Nära, tät, grön och funktionsblandad stad”, Malmö översiktsplan, KF 180530).
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De sökandes höga hållbarhetsambitioner och långsiktiga perspektiv är viktiga
utgångspunkter för att möjliggöra goda livs- och stadsmiljöer med minskad
miljöbelastning.



Detta är ett stadsutvecklingsprojekt med hög komplexitet där alla aspekter
som definierar en stad och god livsmiljö ska belysas och vägas samman. Flera
aspekter behöver hanteras parallellt, så väl ur ett lokalt som ett ”hela staden”
perspektiv.



Utbyggnadstiden är lång och den slutliga strukturen behöver kunna utvecklas
etappvis och synkat med stadens sammantagna utbyggnadsordning och
investeringsmöjligheter.

UPPDRAGET OCH PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

Stadsbyggnadsidé, mål och värden
En bärande stadsbyggnadsidé samt värden och mål ska identifieras för planområdet.
Dessa ska utgå från områdets geografiska läge, fysiska förutsättningar och
socioekonomiska sammanhang tillsammans med översiktsplanens inriktning ”Nära,
tät, grön och funktionsblandad stad” samt de teser i Arkitekturstaden Malmö som
omfattar Malmös långsiktiga utveckling:


tillföra värden till alla människor i Malmö



bidra till att stärka Malmös särart



bidra till Malmös miljömässiga hållbarhet.

Malmös nio teser om arkitektur,
Arkitekturstaden Malmö, KF 180531.
Teserna i den vänstra spalten anger hur
stadsutvecklingen i Jägersro kan bidra
till Malmös långsiktiga utveckling.
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Plangräns
Planprogrammets geografiska avgränsning behöver vidare studeras utifrån uppdragets
syfte och planförutsättningar samt relevanta pågående planeringsprocesser i
närområdet. Detta är viktigt för att sätta utvecklingen i sitt sammanhang och för att
kunna planera för en fungerande helhet och inriktning.
Planprogrammet föreslås hantera två geografiska skalor:


stadsdelsnivå för strategisk övergripande planeringsinriktning,



centrala Jägersro för den fysiska strukturen, markanvändning och rumsliga
organiseringen.

Rosengård
130:405

område för
ny travbana

Jägersro
center

Ringarna visar de två skalorna som planprogrammet föreslås omfatta; stadsdelsnivå och centrala Jägersro.

Funktionsblandning
Det är viktigt att möjliggöra för funktionsblandning (service, verksamheter, bostäder)
både på kvarters-, områdes- och stadsdelsnivå. Fördelningen mellan bostäder och
ytor/lokaler för olika verksamhetstyper behöver studeras djupare utifrån efterfrågan
och behov som finns hos boende, näringsliv och föreningsliv i området men också
Malmö i stort.
Bebyggelsetäthet och -typologi
Den bebyggelsetäthet som anges i ansökan är hög i förhållande till omgivande
befintlig bebyggelse och utifrån geografiskt läge i staden. Den bebyggelsetäthet som
sökande vill få prövat motsvarar ungefär bebyggelsetätheten i t ex Hyllie Allé i Hyllie
samt Flagghusen, Fullriggaren och Kappseglaren i Västra Hamnen. Detta motsvarar
bebyggelsetäthet 1 - 2 enligt gällande översiktsplan.
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För befintlig och ny stadsbebyggelse runt Rosengård 130:405 anges
bebyggelsetätheten 3 – 4 i gällande översiktsplan. Det innebär att det finns ett spann
för bebyggelsetätheten i närområdet. I kollektivtrafikstråkens närhet och längs breda
huvudgator finns potential för en täthet motsvarande t ex Sundskajen på Ön, men i
delar med svagare kollektivtrafikutbud och med en glesare bebyggelsekaraktär kan
tätheten vara lägre motsvarande t ex Husie gård i Husie.
Bebyggelsetätheten inom planområdet behöver troligen variera beroende på läge och
dess närmsta omgivning, både på kvarters- och områdesnivå.
Vilken bebyggelsetäthet, struktur och bebyggelsetypologi som är lämplig för området
behöver fördjupat utredas i planprogrammet, gärna i form av olika alternativ för att
tydligt synliggöra avvägningarna som behöver göras för att uppnå mål och
ambitioner, hur platsens fysiska förutsättningar tas tillvara, socioekonomiska
sammanhang beaktas, vilka värden som tillförs eller faller bort, hur marken nyttjas på
bästa sätt m m.
Hyllie allé, Hyllie
ÖP bebyggelsetäthet: 1 - 2

Flagghusen, Fullriggaren, Kappseglaren,
Västra Hamnen
ÖP bebyggelsetäthet: 1 - 2

Sundskajen, Ön
ÖP bebyggelsetäthet: 3 - 4

Husie gård, Husie
ÖP bebyggelsetäthet: 3 - 4

Exempel hämtade från planeringsunderlaget Täthet i Malmö, 2018.
Kultur och fritid
Det kommer finnas stort behov för boende att både ta del av och utöva kultur och
fritidsaktiviteter och det är därför viktigt att kultur och fritid ges plats i den tidiga
planeringen av området.
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Kulturmiljö
Vid en omvandling av området med en så stark identitet behöver förändringen utgå
från platsens historia och kvaliteter. En etapputbyggnad som ger möjligheter att
tillfälligt använda befintliga byggnader och platser i en etappvis utveckling, bidrar till
att ge utvecklingen en förankring i staden och platsens historia samt resurseffektivt
användande även under utbyggnadstiden.
Strukturerande gröna stråk
I samrådshandling 2020 för pågående aktualisering av översiktsplanen, pekas den
nordöstra delen av Rosengård 130:405 ut som en del av stadens strukturerande gröna
stråk. Detta är viktigt att stärka och utveckla i kommande planering.
Dagvatten- och skyfallshantering
Risebergabäcken är idag hårt belastad och inom området finns platser som
översvämmas vid skyfall. Vid planläggning ska åtgärder säkras som minskar
översvämningssituationen. Ytor för fördröjning av såväl normalt regnvatten och
skyfall är ytkrävande behöver avsättas som allmän plats. Det är viktigt att plats för
dagvatten- och skyfallshantering finns med tidigt i planeringen eftersom det är
ytkrävande och påverkar den slutliga strukturen.
Graden av multifunktionalitet gällande anläggningar för fördröjning av vatten och t ex
parker behöver utredas.
Mobilitet, trafik och kollektivtrafik
Planprogrammet ska visa på vilket sätt stadsdelen kan kollektivtrafikförsörjas samt
hur stadens och för området relevanta strukturerande gång- och cykelstråk kopplas
samman och förstärks.
Planprogrammet behöver synliggöra behov av kommunala följdinvesteringar i
omgivande och till området försörjande vägstrukturer.
Det är viktigt att en utvecklad kollektivtrafik går i takt med utbyggnadsetapperna av
området. Under planprogrammet behöver en eventuell utveckling mot en
kollektivtrafiknod i Jägersro undersökas vidare.
Dialog och delaktighet
På grund av den långa planeringsprocessen och dess många olika skeden samt den
långa utbyggnadstakten, är det viktigt att det finns en långsiktig plan för hur
kommunikationen med malmöbor och andra berörda ska ske. En plan som visar hur
och när SMT och Malmö stad avser att informera och delaktiggöra berörda under
utvecklingens olika skeden behöver arbetas fram.
PLANBESKED

2018 gav SBN ett positivt planbesked som anger att en planprövning för blandad
stadsbebyggelse tidigast kan påbörjas under 2024 och antagande av detaljplan kan ske
tidigast 2025.
Planbeskedet anger att ett igångsättande av en omvandling av Jägersro behöver sättas
i relation till de av kommunfullmäktige fattade besluten om översiktsplan och
utbyggnadsordning, principerna för investeringsstyrning och sammanhållen
geografisk utveckling samt Storstadspaketet. Planbeskedet anger även att innan en
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planprövning görs behöver ett visionsarbete och förstudier av olika slag tas fram
tillsammans med byggherren. Detta uppdrag om planprogram avser bl a svara mot
detta behov.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN

Det föreslagna ändamålet strider mot Malmös gällande översiktsplan från 2018 då
området i denna är utpekat som fritidsområde. Pågående översyn av översiktsplanen
och dess samrådshandling från våren 2020 pekar dock ut området som ny blandad
stad. Det är mot samrådshandlingen 2020 som stadsbyggnadskontoret gör sin
bedömning att det är lämpligt att pröva ansökan (se bild på nästa sida).
Planprogrammet avses påbörjas 2022 då den nya översiktsplanen planeras vara
antagen. Skulle översiktsplanen vid antagande ange annat än det som angavs i
samrådshandlingen 2020 ska en ny bedömning av uppdraget göras.
Området kommer att ingå i planeringsriktlinjen för bebyggelsetäthet i den nya
översiktsplanen, i och med att det pekas ut som ny blandad stadsbebyggelse. Det är
en viktig förutsättning att förhålla sig till i planprogrammet.
En del av uppdraget innebär även att bedöma på vilket sätt Jägersro center ska ingå i
planprogrammet utifrån att det är utpekat som framtida regional handelsplats och
blandad stadsbebyggelse i samrådshandling 2020 för pågående aktualisering av
översiktsplanen.
ÖVERENSSTÄMMELSER MED LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE

Den planerade åtgärden är inte förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande för
översiktsplanen 2018. Planprogrammet ska förhålla sig till det kommande yttrandet i
samband med antagandet av den nya översiktsplanen som bedöms ske under 2022.
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

En undersökning om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken ska göras i
samband med planprogrammet.
PRELIMINÄR TIDPLAN

Planuppdrag
Arbetet startar
Samråd
Godkännande

SBN
SBK
SBN
SBN

februari 2021
januari 2022
juni 2022
december 2022

Anna Holmqvist

Daniela Duljan Krizanec

Avdelningschef

Planhandläggare
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Markanvändning enligt samrådshandling 2020 för pågående aktualisering av översiktsplanen.
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