datum

diarienummer

2018-12-18

SBN-2016-1455

Dp 5577

SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING

V 180215

Detaljplan för del av fastigheten Landshövdingen 1 i Rosengård i
Malmö

1 (35)

Planprocess
SKEDE

FÖRKLARING

Planprogram

Planprogram Pp 6031 godkändes av stadsbyggnadsnämnden (SBN) juni 2012.
Planprogram Pp 6051 är under framtagande och beräknas
antas i juni 2019.
Beslut om planuppdrag i stadsbyggnadsnämnden (SBN).

SBN planuppdrag
December 2017, utökat
uppdrag November
2018
Samråd
December 2018
Granskning
SBN antagande
Laga kraft

Samrådstid 2018-12-18 – 2019-02-01
Beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden (SBN).

Planfakta

Dp 5577
Planförfarande: standard

Planförslaget redovisas i följande handlingar

•
•

Sökande: Trianon Rosengård Centrum
AB
Planhandläggare: Julia Johansson
julia.johansson4@malmo.se
tel 040 - 34 23 57

2 (35)

denna planbeskrivning
plankarta med illustrationsplan

Innehållsförteckning
Planprocess ............................................................................................................................... 2
Planfakta.................................................................................................................................... 2
Innehållsförteckning .................................................................................................................. 3
1 Planförslaget i korthet ............................................................................................................. 4
1.1 Syfte .................................................................................................................................... 4
1.2 Sammanfattning .................................................................................................................. 4
2 Planförslag ................................................................................................................................ 7
2.1 Stadsbyggnadsidé ............................................................................................................... 7
2.2 Bebyggelse .......................................................................................................................... 7
2.3 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark ..................................................................... 12
2.4 Trafik .................................................................................................................................. 13
2.5 Teknisk försörjning ............................................................................................................ 15
2.7 Skydd mot störningar ........................................................................................................ 16
2.8 Administrativa bestämmelser ............................................................................................ 16
3 Konsekvenser ......................................................................................................................... 17
3.1 Bedömning av miljöpåverkan ............................................................................................ 17
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa ..................................................................................... 17
3.3 Ekonomiska konsekvenser................................................................................................ 23
3.4 Konsekvenser för fastigheter............................................................................................. 24
3.5 Samhällskonsekvenser ..................................................................................................... 24
4 Genomförande ........................................................................................................................ 26
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor ............................................................................... 26
4.2 Tekniska genomförandefrågor .......................................................................................... 26
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor ..................................................................................... 26
4.4 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor ........................................................................... 27
5 Planeringsförutsättningar ..................................................................................................... 28
5.1 Bakgrund och organisation ................................................................................................ 28
5.2 Planområdet ...................................................................................................................... 28
5.3 Tidigare ställningstaganden .............................................................................................. 33
5.4 Underlag till planarbetet .................................................................................................... 35

3 (35)

1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för bostadsändamål, skola, kontor, gymnasium och centrumverksamhet för del av fastigheten Landshövdingen 1, i anslutning till Rosengårds centrum. Syftet är vidare att skapa förutsättningar för en mer differentierad stadsmiljö och ökat stadsliv med bebyggelse som riktar sig mot omgivningen.
1.2 Sammanfattning

Detaljplanen utgör en första del i en större utveckling av Rosengårds centrum. Planområdet
utgör del av fastigheten Landshövdingen 1 och är uppdelat i två områden, ett område vid
von Rosens väg som även inkluderar del av befintlig parkeringsanläggning, och ett område
vid von Lingens väg.
Planförslag

Stadsbyggnadsidé
Förslaget syftar att öka stadskvaliteten vid Rosengårds centrum genom att tillföra ny bebyggelse för bostäder och service samt i ökad grad öppna upp och koppla centrumanläggningen till omgivningen. Rosengårds centrum ska fortsatt vara stadsdelens samlade centrumnod.
Områdets disposition
Planförslaget gör det möjligt att uppföra ny bebyggelse i gatuplan vid von Rosens- och von
Lingens väg samt ovanpå del av befintlig parkeringsanläggning. Bebyggelsen varierar i höjd
från en till nio våningar räknat från mark. De högsta höjderna är placerade mot Frölichs
väg.
Befintlig parkeringsanläggning bekräftas i planförslaget men parkering får fortsättningsvis
enbart finnas i bottenplan inom planområdet.
Två nya trappor leder från gata till centrumplan. På centrumplan, framför bibliotekets entré, föreslås en torgplats på kvartersmark.
Totalt skapar planförslaget möjlighet att uppföra ca 17 100 m2 BTA, varav ca 13 200 m2
BTA möjliggör ca 170 bostäder. Den bebyggelse som enligt planförslaget är möjlig inom
planområdet ger ett exploateringstal på 1,8, exklusive befintlig parkeringsanläggning.
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Illustrationsplan som visar möjlig utveckling vid ett genomförande av planförslaget.

Ny bebyggelse
Bebyggelsen vid von Rosens väg placeras mot befintlig parkeringsanläggning. De två nedersta våningarna har en publik karaktär med centrum, kontor eller gymnasium.
Bebyggelsen vid von Lingens väg placeras nära gatan. Skola får finnas i bottenplan. I övrigt
får bebyggelsen innehålla centrum, kontor och bostäder. Båda byggnadsvolymerna, vid von
Rosens- och von Lingens väg, har bebyggelse som skiftar från en till nio våningar.
Bebyggelsen ovanpå parkeringsanläggningen får innehålla centrum och bostäder i fyra till
sex våningar, räknat från centrumplan. Bottenplan, dvs. befintlig parkeringsanläggning, får
användas för parkering och centrum. Ovanpå centrumplan ges möjlighet för gård.
Trafik
Förslaget innebär inga förändringar avseende trafik. Parkering för bil kan lösas inom befintlig anläggning inom fastigheten Landshövdingen 1.
Planförslaget fastställer att stråk som löper via centrumplanet ska vara tillgängliga för allmännyttig gång- och cykeltrafik, i enlighet med gällande detaljplan.
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Konsekvenser

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken.
För att vid ett skyfall säkra de funktioner som får finnas i bottenplan ställs krav på lägsta
golvnivå för ny bebyggelse. Bostäder får enligt planförslaget inte finnas i bottenplan inom
befintlig bebyggelse.
Marken är troligen förorenad. En markundersökning ska därför tas fram som underlag för
vidare bedömning om sanering till granskningen.
Planområdet är utsatt för omgivningsbuller från vägtrafik. En bullerutredning har genomförts. Den visar att det är möjligt att uppföra bostäder och förskola i enlighet med gällande
lagstiftning och Naturvårdsverkets riktlinjer.
Avgaser från befintlig parkeringsanläggning kan förekomma. Det kan påverka luftkvaliteten
för skolans friyta. Det är därför viktigt att gestaltningen av befintlig och föreslagen bebyggelse anpassas för att skapa goda luftförhållanden.
Planförslagets begränsade ytor utomhus, vigda enbart för boende i relation till antalet bostäder, är negativt ur ett barnperspektiv. Bostadsgården är viktig för barns möjlighet till lek
och vistelse utomhus.
Planeringsförutsättningar

Rosengårds centrum är stadsdelens samlade servicenod. Anläggningen är präglad av nivåskillnader och trafikseparering. I Rosengård finns komplett kommunal service och ett
stort utbud av utrymmen för rekreation och lek. Tillgången till kollektivtrafik är god.
Området vid von Rosens väg har tidigare, och området vid von Lingens väg används fortfarande för bensinstation.
Planprogram

Planområdet vid von Rosens väg omfattas av gällande planprogram för Planprogrammet för
Herrgården och Rosengårdsfältet (Pp 6031).
Planprogram Amiralstaden och Persborgs station, Pp 6051 är under framtagande och beräknas
godkännas i juni 2019. Planprogrammet syftar ange planeringsinriktning för Amiralstaden
och Persborgs station där Rosengårds centrum är ett av flera fördjupningsområden.
Historik i processen

Eftersom planområdet har utökats under planprocessen begärdes ett nytt planuppdrag i
SBN 2018-11-29.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget avviker från översiktsplanens riktlinjer gällande bebyggelsens täthet. I övrigt
är förslaget upprättat i enlighet med översiktsplanen och omfattas inte av något riksintresse.
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2 Planförslag
2.1 Stadsbyggnadsidé

Planförslaget är en första etapp i en större utveckling av Rosengårds centrum där en övergripande stadsbyggnadsidé är att öka stadskvaliteten med en mer differentierad stadsmiljö
och ett ökat stadsliv. Den övergripande strategin för att uppnå detta är att tillföra ny bebyggelse för bostäder och service samt i ökad grad öppna upp och koppla centrumanläggningen till omgivningen. Ny bebyggelse ovanpå och bredvid befintlig parkeringsanläggning.
ska rikta sig mot omgivningen med entréer och aktiva fasadsidor. Rosengårds centrum ska
fortsatt vara stadsdelens samlade centrumnod.
En bärande idé för centrumanläggningens förändring är att skapa ett centrumstråk med
platsbildningar längs med centrumets befintliga entrésida.
Planförslaget tar sin utgångspunkt i strategier från Planprogrammet för Herrgården och Rosengårdsfältet. Planförslaget strävar efter att stärka Rosengårdsstråket genom att ny bebyggelse
vänder sig mot gatan med en publik bottenvåning och entréer samt att en allmänt tillgänglig
trappa kopplar samman gatan och centrumplanet.
2.2 Bebyggelse
Markens användning

Planförslaget tillåter att marken används primärt för bostäder (B).
För bebyggelsen vid von Rosens väg ska de två undre våningarna innehålla gymnasium (S1),
centrum (C) eller kontorsverksamhet (K). Från våning tre och uppåt får bostäder finnas
(B1).
Befintlig parkeringsanläggning bekräftas i planförslaget men parkering får fortsättningsvis
enbart finnas i bottenplan (P1). Ovanpå anläggningen tillåts yta och bebyggelse för centrum
(C) samt bostäder (B2). Bostäder får inte finnas i bottenvåning, d.v.s. våningen mot Frölichs
väg som får innehålla parkering och centrumverksamhet.
För bebyggelse vid von Lingens väg planläggs för markanvändningen skola (S). Planområdet avses i första hand nyttjas för förskoleverksamhet. Men användningsbestämmelsen erbjuder en flexibilitet som innebär att bebyggelsen i framtiden, vid behov, också kan nyttjas
för annan skolverksamhet. Centrum (C1), kontor (K1) och bostäder (B2) får finnas från
andra respektive tredje våningen.
Exploateringsgrad, täthet, höjder

Den nya bebyggelsen får uppföras i höjder som motsvarar en till nio våningar. De högsta
byggnadsvolymerna är placerade i korsningspunkterna vid Frölichs väg. Byggnadsvolymerna vid von Rosens och von Lingens väg har ett liknande upplägg med en djupare byggnadsdel för de två nedersta våningarna. Ovanpå denna uppförs takterrasser och grundare
bostadsvolymer med loftgångar och djupare balkongpartier.
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Planområdet med föreslagen byggrätt mot von Rosens väg. Byggnaden är placerad mot parkeringsanläggningen vilket
möjliggör entréer direkt mot centrumplan samt invändigt till parkeringsanläggningens nedre nivå. Byggnadens höjd
varierar för att möta upp befintliga nivåskillnader, möjliggöra takterrass för boende och möta omgivande bebyggelse
och gaturum. Den högsta punkten är placerad mot Frölichs väg. Panorama arkitekter.

Från von Rosens väg föreslås en trappa som förbinder gatan och centrumplanet. Framför biblioteket bildas en entréplats. Ombyggnad av biblioteket ryms ej inom denna detaljplan. Panorama arkitekter.
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Planområdet vid Frölichs väg i söder med gång- och
cykelbron Dicksons väg. På parkeringsanläggningen föreslås en sammanhängande byggnadsvolym som skiftar mellan
fyra och sex våningar, räknat från centrumplan. Volymen är lägre mot gatan och ska ha entréer från gatuplanet.
Volymen som är placerad mot von Rosens väg har en höjd av nio våningar. Panorama arkitekter.

Till vänster Sagas gränd i Hyllie. Referens för bebyggelse med balkonger och uteplatser mot cykelstråket Dicksons
väg. Foto: Åse Andreasson
Till höger kvarteret Stapelbädden i Västra Hamnen. Referens för bebyggelse med djupare loftgångspartier och entréer
i gatuplan. Foto: Ulrika Signal
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Planområdet med föreslagen byggrätt vid von Lingens väg sett från sydväst, från centrumsidan. Byggnaden varierar i
höjd med den högsta byggnadsdelen på nio våningar i hörnet mot Frölichs väg. Byggnaden föreslås att möta befintlig
parkeringsanläggning via en envåningsdel. Hela bottenvåningen föreslås innehålla skola för att möta den inre skolgården. Panorama arkitekter.

Föreslagen byggnad vid von Lingens väg sedd ifrån nordväst. Byggnaden placeras nära gatan. En ny trappa leder
från gata till centrumplan. Panorama arkitekter.

Bebyggelsens höjd regleras med totalhöjd och nockhöjd. Anläggningar för lokal energiproduktion får förekomma utöver angiven nockhöjd. Höjderna anges i antal meter över angivet nollplan.
Totalt skapar planförslaget möjlighet att uppföra ca 17 100 m2 BTA, varav ca 1 300 m2 för
är skola, motsvarande ca 80 platser, och ca m2 2 300 centrum/kontor/gymnasium. Resterande ca 13 200 m2 BTA möjliggör ca 170 bostäder. Den bebyggelse som enligt planförslaget är möjlig inom planområdet ger ett exploateringstal på 1,8, exklusive befintlig parkeringsanläggning.
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Utformning

I syfte att knyta samman gata och centrumplan, aktivera de båda nivåerna samt öka tillgängligheten anger planförslaget att entréer ska finnas i bottenplan (f2-f3) samt mot centrumplan.
Genomgående entré ska finnas (f4).

Sektion som för planområdet vid von Rosens väg som visar föreslagna höjder och de olika plan som plankartan refererar till. Antalet våningar i sektionen är angivna från marken.

För att vända mer privat fasad med balkonglägen mot tyst, södersida får loftgång enbart
finnas mot gården för bebyggelsen vid von Lingens väg (f1). Loftgång ska rymmas inom angiven byggrätt. Balkong får finnas över allmän plats från en höjd av 4,7 meter över mark.
För plan två får balkonger maximalt skjuta ut 1 meter från fasad, i övrigt gäller 1,5 meter.
Undantaget terrass så som uteplats som därmed får skjuta ut mer än 1-1,5 meter från fasad.

Kvarteret Klyvaren i Västra Hamnen, har likt planförslagets reglering grundare balkonger på plan två.
Foto: Ulrika Signal

Grönytefaktor 0,6 ska uppnås för fastigheter.
Planförslaget reglerar inte fasadbearbetning, men eftersom planförslaget möjliggör stora,
långa och sammanhängande byggnadsvolymer bör gestaltningen ske i syfte att visuellt dela
upp volymen. Balkonger, entréplatser och fönstersättning kan också bidra till att bryta ner
den upplevda skalan.
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.
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2.3 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Trappa och centrumstråk

Planförslaget gör det möjligt att anlägga trappor som förbinder von Rosens väg och von
Lingens väg med centrumplanet (n2). Trapporna leder till ett stråk med en platsbildning
framför bibliotekets entré, biblioteksplatsen. Del av befintlig gång- och cykelväg (Dicksons
väg) bekräftas i planförslaget.
Trapporna, gång- och cykelvägen samt platsen framför biblioteket planläggs i förslaget som
kvartersmark vilken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik.
Gårdsytor

Planförslaget gör det möjligt att anordna gårdsytor på mark, dels mot von Rosens väg och
dels en inre gård vid von Lingens väg. Dessa ytor görs med fördel gröna eftersom förutsättningar finns för plantering av träd m.m. Båda ytorna kommer främst nyttjas av de verksamheter som finns i bottenvåning, d.v.s. gymnasium, kontor, centrum och skola, men de kan
samutnyttjas med boende. Som ett komplement till de ytor på mark som planförslaget fastställer har byggnadsvolymerna vid von Rosens- och von Lingens väg möjlighet för terrasser
avsedda enbart för boende.
Planförslaget anger att byggnad inte får uppföras och att parkering för bil inte får anordnas
på gårdsytan vid von Rosens väg (n1). Ett sätt att möta upp krav om lägsta golvnivå, 1 meter ovan mark, är att höja hela ytan med en höjdskillnad mot gatan. På så vis undviks ramper framför entréer och ytan avgränsas mot den publika gatan på ett subtilt sätt. Det är viktigt att gränsen mellan kvartersmark gata gestaltas på ett tryggt och tillgängligt sätt. Tillgängligheten kan lösas från den trappa med ramp som leder upp till centrumplanet.

Skiss som visar hur kvartersmarken framför byggnad vid von Rosens väg kan lösas i relation till fastställd
lägsta golvhöjd. Panorama arkitekter.
Planförslaget gör det möjligt att anordna gårdsyta för bostäder på parkeringsanläggningens
övre bjälklag, d.v.s. på centrumplan. Vid framtida planläggning bestäms omgivande bebyggelsestruktur och bostadsgårdens slutliga storlek. Planförslaget gör det möjligt att utöka
parkeringsanläggningens bjälklag med ca 0,5 meter för bostadsgårdens yta samt för förgårdsmark ovanpå parkeringsanläggningen. Det finns därmed möjlighet att anordna växtbäddar.
I syfte att begränsa andel gårdsyta som används för cykelparkering begränsas användningen
av gårdsytan vid von Rosens väg samt ovanpå parkeringsanläggningen till att maximalt 15
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procent av egenskapsytan, inklusive förgårdsmark, får användas för cykelparkering (n1). Det
motsvarar drygt 100 cykelplatser per område.
Planförslaget tillämpar grönytefaktor 0,6 för fastigheter.
Friyta för förskola
För planområdet vid von Lingens väg är de samlade gårdsytan på mark ca 2625 m2. Det innebär att det finns förutsättning för att tillskapa en friyta om 30 m2/barn, med utgångspunkt i en förskola med 80 platser. Dvs en sammanlagd yta om 2400 m2. De resterande 225
m2 kan nyttjas för exempelvis komplementbyggnad, cykelparkering eller parkering för rörelsehindrade. För att klara ställda krav om friyta i relation till andra behov kan funktioner
som cykelparkering och förråd även rymmas inom huvudbyggnaden samt inom befintlig
parkeringsanläggning. Förskolans friyta kan eventuellt samutnyttjas med boende och andra
när förskolan är stängd.
I Boverkets skrift "Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning
av skolans och förskolans utemiljö" definieras friyta som:
”Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin
utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och
lossning är otillgängliga för barnen och ingår därmed inte i friytan för lek och utevistelse. Takterrasser har
begränsad tillgänglighet och betraktas därmed som kompletterande utemiljö”.
Friytan är uppdelad på två nivåer, på mark och på centrumplanet. De två nivåerna är sammanfogade med en slänt vilken kan utformas som en del i lekmiljön. Nivåskillnaden innebär att inte hela gården kommer att vara tillgänglighetsanpassad.
Stadens lekvärdesfaktor ska uppnås och redovisas vid bygglovsprövningen. Lekvärdesfaktor innehåller sju kvalitetsaspekter som poängsätts och tillsammans ger ett värde på friytans
totala kvalitet.
2.4 Trafik
Gång- och cykeltrafik

Den del av gång- och cykelvägen Dicksons väg, som löper via Rosengårds centrum, bekräftas i planförslaget. Likt gällande detaljplan och då det finns kompletterande allmänna gångoch cykelvägar i området planläggs den som kvartersmark vilken ska vara tillgänglig för allmännyttig gång- och cykeltrafik (x1).
Planförslaget är inte anpassat för en eventuell framtida höjning av den gång- och cykelbro
som ansluter till centrumet över Frölichs väg.
Biltrafik

Planförslaget innebär ingen förändring för biltrafik.
Bilparkering

Gällande parkeringspolicy ska tillämpas. Parkering för bil ska lösas på kvartersmark.
Parkeringsbehov enligt Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö (2010):
Parkeringsnormen anger ett spann på 0,5-1,0 bpl/lägenhet exklusive besöksparkering för
flerbostadshus. Spannet ger en flexibilitet att anpassa behovstalet efter bostädernas läge,
tillgång till service i närområdet, kollektivtrafikförsörjning, lägenhetssammansättning m. m.
Kollektivtrafikförsörjningen för planområdet är god avseende lokal busstrafik med korta
gång- och cykelavstånd till hållplats. Även servicen i närområdet är god. Planområdet ligger
inom så kallad zon 1.
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Stadens målsättning är att minska behovet av bil genom att de boende ges goda förutsättningar att välja cykel, kollektivtrafik eller bilpool istället för att äga en egen bil. Det kan
uppnås genom att byggherren tillhandahåller olika mobility managementåtgärder som kompletterar varandra på ett sådant sätt att de blir ett attraktivt mobilitetsalternativ. Exempelvis
bilpool, cykelpool, attraktiv och tillgänglig cykelparkering i markplan och kollektivtrafikkort
är åtgärder som innebär att bilinnehavet minskar så att parkeringsnormen kan sänkas. Omfattningen av reduktionen beror på vilka typer av mobilitetsåtgärder som byggherren väljer
att arbeta med. Med kraftfulla åtgärder kan parkeringsnormen sänkas till cirka 0,6 bpl/lgh
exkl. besöksplatser (variation bl.a. beroende på lägenheternas storlek).
Gällande parkeringspolicy anger följande bilplatsbehov för planförslaget:
Antal bilplatser
170 lgh (0,6-1,1 bpl)

102-187

170 lgh (besök 0,1 bpl/lgh)

17

Förskola 4 avd

9

Centrum/kontor 1300 BTA (18
bpl/1000 BTA)

24

Kontor, 1300 BTA (9 bpl/1000BTA)

12

Totalt

164-249

Bilparkeringsplats för rörelsehindrade ska anordnas maximalt 25 meter från entré. Det kan
lösas inom befintlig parkeringsanläggning som ansluter med entré och hiss till ny bebyggelse.
Parkering kan lösas genom parkeringsförbindelse inom befintliga anläggningar inom fastigheten Landshövdingen 1. D.v.s. inom Rosengårds centrums parkeringsanläggning. Av anläggningens totalt 1095 befintliga parkeringsplatser kommer ca 30 platser på parkeringsanläggningens övre nivå att försvinna för att ge plats för ny bebyggelse. Parkeringsanläggningens konstruktion kommer att behöva förstärkas för att klara bärigheten för ny bebyggelse
vilket betyder att ett antal platser inom parkeringsanläggningens nedre nivå mot von Rosens väg också behöver tas bort. Den nedre nivån vid von Rosens väg är idag stängd men
den planeras att åter tas i bruk när planförslaget genomförs. Den stängda delen har 267
platser vilket kan motsvara planförslagets tillkommande parkeringsbehov. Ett visst samutnyttjande mellan boende och handel kan ske.
Då befintliga in- och utfarter till parkeringsanläggningens nedre nivå vid von Rosens- och
von Lingens väg byggs igen krävs nya öppningar. Det kommer inte heller längre att vara
möjligt att nå parkeringsanläggningens nedre nivå via befintliga ramper från det övre parkeringsplanet vid von Rosens väg. Det krävs därmed åtgärder på parkeringsytan söder om
Amiralsgatan för att nå nedre plan. Befintliga infarter till Landshövdingen 1 vid Frölichs
väg kan nyttjas för att nå parkeringsanläggningen.
Cykelparkering

Gällande parkeringspolicy ska tillämpas. Cykelparkering ska lösas på kvartersmark.
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Parkeringsbehov enligt Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö (2010):
Gällande parkeringspolicy anger följande cykelplatsbehov för planförslaget:
Antal cykelplatser
170 lgh (2,5 cpl)

425 (varav 170 lättillgängliga)

Förskola 4 avd

6+8

Centrum 1300 BTA (30 cpl/1000 BTA

39

Kontor 1300 BTA (18 cpl/1000 BTA)

24

Totalt

502

Cykelparkering fördelas lämpligen på flera platser inom planområdet. Förslagsvis på förgårdsmark, inom bottenplan inom befintlig parkeringsanläggning och ny bebyggelse samt
på gård. Planförslaget anger att utrymme för cykelparkering ska finnas i del av bottenvåning
inom befintlig parkeringsanläggning.
Angöring

Angöring för ny bebyggelse kan ske via von Rosens väg, von Lingens väg samt Frölichs
väg, minst 10 meter från korsning. Viss angöring kan ske ifrån befintlig parkeringsanläggning, ifrån både övre och nedre plan.
2.5 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Ledningar för vatten, med anslutningsmöjlighet, finns i anslutning till planområdet i von
Rosens väg, von Lingens väg och Frölichs väg.
Dagvatten

För kvartersmark vid von Rosens väg regleras högsta hårdgörningsgrad till 60 procent (n3).
I övrigt bidrar grönytefaktor och lekvärdesfaktor generellt till åtgärder som fördröjer dagvatten inom området.
Skyfallshantering

För att skydda ny bebyggelse vid skyfall anger planförslaget en skyddsbestämmelse med
krav om lägsta tillåtna höjd för golvnivå (m1 och m2). Läs mer under kapitel Konsekvenser.
Avfallshantering

Avfallshantering kan lösas i utrymmen som är integrerade i den nya bebyggelsen samt genom ombyggnad av den befintliga parkeringsanläggningens bottenplan.
Värme

Ledningar för fjärrvärme, med anslutningsmöjlighet, finns längs med von Rosens väg på
vägens södra sida.
Elförsörjning

Ledningar för el, med anslutningsmöjlighet, finns i von Rosens- och von Lingens väg.
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2.7 Skydd mot störningar

I planförslaget ingår planbestämmelse för att skydda kommande bostäder mot omgivningsbuller från trafik samt krav om lägsta tillåtna golvnivå för skydd vid skyfall (m1 och m2).
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
Villkor för startbesked

Innan startbesked för bostäder, skola och gymnasium ges ska markföroreningar vara avhjälpta
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Område för trapporna som leder från gatunivå till centrumplanet, del av Dicksons väg samt
platsbildningen framför biblioteket är markerade med x1 i planförslaget. Det innebär att de
ska vara tillgängliga för allmännyttig gång- och cykeltrafik.
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3 Konsekvenser
3.1 Bedömning av miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Motiv till detta ställningstagande är att planförslaget medger markanvändningar med begränsad omgivnings- och miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte innebära negativa konsekvenser för naturvärden eller miljökvalitetsnormer.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild

Planförslaget kommer att bidra till en förändring av stadsbilden, främst vid von Rosens väg
och von Lingens väg. Gatorna kommer att kantas av ny bebyggelse på idag oanvänd eller
lågexploaterad mark. Det innebär att gatorna får en tydligare inramning och att kontakten
mellan gatan och den nya bebyggelsen blir starkare. Den nya bebyggelsen blir ett nytt byggnadslager som adderas till centrumet med en högre exploateringsgrad är Rosengård i övrigt.
Planförslaget är en första etapp i en mer omfattande förändring av Rosengårds centrum.
Sol- och dagsljus

Dagsljus

Fasader för den bebyggelse som planeras ovanpå parkeringsanläggningen norr om von Rosens väg
har en avskärmningsvinkel om 50 grader samt en fasadsida mot norr med planerade loftgångar. Vid
avskärmningsvinklar över 45 grader bedöms det vara en utmaning att uppnå kraven om dags-

ljus. Det kan exempelvis innebära påverkan på möjligheten att ha bostäder i den eller de
lägre våningarna, begränsning av hur lägenheter kan disponeras, behov av större fönster,
begränsning av balkong och loftgångar o.s.v.

Den röda streckade linjen visar avskärmningsvinkel 50 grader för byggnad vid von Rosens väg och ovanpå
parkeringsanläggningen.

I övrigt ser förutsättningarna för att uppnå gällande dagsljuskrav bättre ut. Med oskuggade
södersidor och långa avstånd till befintlig bebyggelse.
Dagsljusfrågan behöver studeras vidare.
Solljus
En översiktlig soljusstudie har tagits fram för skolans friyta. Den visar att stora delar av
friytan får solljus under vår- och höstdagjämning samt vid sommarsolstånd. Däremot är
hela friytan skuggad klockan 9.00 och 15.00 vid vintersolstånd. Mitt på dagen nås ungefär
halva friytan av solljus.
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Stadsbyggnadskontoret bedömer att detta är acceptabelt i tät stadsmiljö samt då solförhållandena är goda resterande del av året. Friytans ljusförhållanden är viktiga att beakta vid
framtida förtätning ovanpå parkeringsanläggningen.

Kulturmiljö

Rosengårds centrum är en nyckelbyggnad i Rosengård. Föreslagen utbyggnad och senare
etapper kommer att förändra centrumets karaktär.
Planförslaget utgår ifrån att centrumanläggningen med tillhörande parkeringsanläggning bevaras men byggs på, ovanpå del av parkeringsanläggningen och i anläggningens kanter. Det
bidrar till att miljön uppdateras med befintliga strukturer som grund.
Planförslaget utgår ifrån att behålla trafiksepareringen med gång- och cykelbron över
Frölichs väg vilket överensstämmer med intentioner som låg till grund för centrumanläggningens ursprungliga utformning. Delar av centrumets bilinriktade utformning försvinner.
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Grönstruktur och park

Ett ökat antal boende innebär att fler personer kommer använda närliggande parkmark,
främst Rosengårdsparken och Cronheimsparken. Parkerna bedöms ha en kapacitet som
klarar en ökad användning men det innebär ett ökat slitage.
Den knappa grönstruktur som finns inom planområdet kan delvis bevaras och utvecklas.
Främst bidrar planförslaget till att ny och mer grönstruktur kan anläggas jämfört med idag.
Området blir totalt sett mindre hårdgjort.
Risker och säkerhet

Den norra delen av planområdet ligger inom medelriskområde för radon. Det innebär att
byggnader ska ha radonskyddande konstruktioner.
Vattenkvalitet

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till Risebergabäcken
och Sege å. Slutlig recipient är Öresund.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av
att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten. Detta eftersom en mindre andel av mar-

ken kommer att vara hårdgjord jämfört med idag, inslagen av grönska sannolikt kommer
att vara större, marken kommer att saneras samt eftersom dagens bensinstation kommer att
ersättas med en mer miljövänlig markanvändning.
Skyfall

Marken inom planområdet är idag till stor del hårdgjord. Ett genomförande av detaljplanen
innebär minskad hårdgörningsgrad av marken och potentiellt en anpassning av markens
höjd för att möta krav om lägsta golvnivå.
Tabellen nedan visar beräkning för förändring av ytvattenavrinning vid ett genomförande
av förslaget. Beräkningen har inkluderat ett antagande om 25 procent vegetationsklädda tak
och hårdgörningsgrad av ytor. Övriga eventuella åtgärder för att uppnå grönytefaktor är
inte inkluderade.
Del av planområde

Hårdgörningsgrad

Ytvattenavrinning

Djup

von Rosens väg

60 % av yta på mark + bebyggelse (planbestämmelse)

Ökar med 17 m3

+8 mm

von Lingens väg

40 % av friyta + bebyggelse

Minskar med 7 m3

-1-2 mm

Ovanpå parkeringsanläggning

100 %

Minskar med 9 m3

Totalt

Ökar med 1 m3

En total ökning med 1 m3 bedöms vara försumbart i ett större sammanhang, eftersom det
inte bedöms medföra en ökad risk eller oacceptabla negativa konsekvenser för omkringliggande fastigheter.
Scenariot utgår ifrån ett nuläge gällande utformning av allmän plats. Von Rosens väg kommer även fortsättningsvis att vara en yta som tillfälligt tillåts att översvämmas.
Åtgärder
Vid ett 100-årsregn med klimatfaktor blir vattenmängderna större än de som angivits ovan.
För att klara en sådan situation har krav om lägsta golvnivå ställts för nya byggrätter som
ligger i marknivå i planförslaget, med motiv att skydda de funktioner, dvs. bostäder, skola
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och gymnasium, som får finnas i bottenplan. 1,0 meter respektive 0,3 meter över befintlig
marknivå har bedömts vara tillräckliga golvnivåer för att klara ett 100-årsregn med klimatfaktor. Utrymning från byggnaderna kan vid en sådan situation ske via terrasser och entréer
som möter centrumplanet. Centrumplanet är knutet till omgivningen med planskilda gångoch cykelbroar, en nivå över de översvämningsdrabbade ytorna.
Skolans friyta ligger mellan parkeringsanläggningen och planerad ny bebyggelse, men den är
lokaliserad i den del av planområdet där översvämningsrisken inte är av betydande karaktär.
Den öppning som planförslaget anger mot von Lingens väg är viktig för att kunna leda vatten bort från friytan.
För den del av befintlig byggnad, parkeringsanläggningen, som ingår i planförslaget begränsas användningen i bottenplan till att bostad inte får finnas. Däremot får t.ex. bostadskomplement, parkering och centrumverksamhet finnas där vilka inte bedöms vara funktioner
som är av en sådan karaktär att det föreligger risk för människors hälsa och säkerhet.
För att förbättra situationen generellt finns det möjlighet att utföra åtgärder för lokalt omhändertagande av vatten inom planområdet. Planförslaget ställer krav om grönytefaktor för
fastigheter och högsta hårdgörningsgrad för kvartersmark vid von Rosens väg.
Bedömningen ovan utgår ifrån ett nuläge. Om Frölichs vägs lutning förändras i framtiden
innebär det en förbättring för planområdet ur skyfallssynpunkt.
Luftkvalitet

Skola
Skolans friyta kommer att gränsa mot den befintliga parkeringsanläggningen. I nuläget används både den övre och nedre parkeringsnivån. Det finns därmed risk för att luftkvaliteten
påverkas av avgaser.
Det är därför viktigt att gestaltningen av föreslagen bebyggelse och av den befintliga parkeringsanläggningen anpassas för att skapa goda luftförhållanden för skolans friyta. Bl.a. gällande:
•

Parkeringsanläggningens vägg direkt angränsande mot friytan bör utformas tätt.

•

Insug av luft till lokaler bör ske från ställen där parkeringsanläggningens föroreningar inte rör sig.

•

Utsug av luft från parkeringsanläggningen bör inte ske i riktning mot friytan.

Miljökvalitetsnorm för luft ska uppnås. Miljöförvaltningen Malmö stad ställer även krav på
att miljömålet frisk luft ska uppnås.
I framtiden kan luftföroreningshalterna sjunka om parkeringen på parkeringsanläggningens
övre nivå förtätas med bebyggelse.
Markföroreningar

Med anledning av tidigare samt pågående markanvändning inom planområdet misstänks
marken vara förorenad.
Vid von Rosens väg

Marken vid von Rosens väg är sanerad sedan tidigare. En markmiljö- och grundvattenundersökning har genomförts (Peab, 2018-12-04) för området. Den visar låg föroreningsnivå,
men att Naturvårdsverkets riktlinjer för halter av medeltunga aromater överskrids för en av
åtta provtagningspunkter. Då punkten i planförslaget ligger inom markanvändningsområde
centrum, vilket innebär mindre känslig markanvändning, bedöms föroreningsnivån vara acceptabel utan krav på ytterligare sanering.
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Dock har det inte varit möjligt att genomföra provtagning i hela området p.g.a. okänt föremål under mark samt under befintlig betongplatta. I samband med rivning av betongplattan
och påbörjan av grävarbeten bör ytterligare provtagning utföras.
Höga halter av koppar och zink visar påverkan på grundvattnet, men föroreningsproblematiken ligger inte nödvändigtvis på den aktuella fastigheten utan kan vara generell inom ett
större område. Uppmätta halter av metaller och organiska föreningar i grundvattnet bedöms inte utgöra problem för markmiljön eller för människors hälsa vid kommande bostäder.
Provtagning på grundvatten visar i en provpunkt på att metallhalterna i ofiltrerat grundvatten överskrider Malmö stads riktvärden för utsläpp till dagvatten. Det kan därför komma
att krävas åtgärder för att få ner metallhalterna och även mängden suspenderade ämnen i
eventuellt länshållningsvatten.
I genomförandeskedet ska kontakt tas med Malmö stads miljöförvaltning och VA SYD för
anmälan om hantering av länshållningsvatten och dialog kring behov av slamavskiljning eller annan rening innan schaktvatten leds ut till dagvattennätet.
Övriga planområdet
Motsvarande utredningen ska inför granskning genomföras för planområde vid von Lingens väg och ovanpå befintlig parkeringsanläggning.
Planförslaget anger att markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked för bostäder,
skola och gymnasium ges. Var och i vilken omfattning specificeras under planprocessen.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Nedanstående riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid bostäder anges i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216):
”Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55
dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA.
För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad
uppgå till 65 dBA.
Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå (får överskridas med som mest 10 dBA
upp till fem gånger i timmen).
Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.”
Trafikbullerförordningens riktvärden har gjorts bindande i detaljplanen genom planbestämmelse.
Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på ny förskole- och skolgård som exponeras för buller från vägeller spårtrafik. Det gäller de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk
verksamhet, dvs. den yta som räknas som friyta. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA
underskridas på dessa ytor. En målsättning är att övriga vistelseytor inom skolgården, dvs
ytor för angöring, cykelparkering m.m., har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den
maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme.
Planområdet är utsatt för trafikbuller från von Rosens väg, von Lingens väg och Frölichs
väg. En bullerutredning har genomförts för planområdet vid von Rosens väg (WSP, 201811-15). Utredningen visar att 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids för i hörnet mot
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Frölichs väg för våning tre och fyra. För att uppnå planbestämmelsen om buller krävs att
bostäderna i det bullerutsatta hörnet uppförs med en yta om maximalt 35 m2..
För att tillhandahålla en uteplats som klarar förordningens krav möjliggör planförslaget en
gemensam takterrass på plan två, ovanpå den djupare byggnadsdelen mot trappan vid
sporthallen. Framtagen utredning visar ekvivalenta ljudnivåer mellan 51 dBA och maximala
ljudnivåer om 74 dBA där. Ytterligare åtgärder kan krävas för att uppnå förordningens
krav. Om en gemensam uteplats som uppfyller förordningens krav anläggs kan kompletterande uteplats (balkonger) förläggas fritt.

Genomförd trafikbullerutredning för planområde vid von Rosens väg, ekvivalenta ljudnivåer. WSP

För planområde vid von Lingens väg visar bullerutredningen att 60 dBA ekvivalent ljudnivå
överskrids i hörnet mot Frölichs väg för våning två. Där beräknas nivån till 61 dBA. Det
innebär att planlösningar kan planeras fritt i princip hela byggnaden förutom i den utpekade punkten där bostäderna uppförs med en yta om maximalt 35 m2.
Uteplatser förläggs lämpligen mot gården där de ekvivalenta bullernivåerna är lägre än 50
dBA.
Utredningen visar att Naturvårdsverkets riktlinjer för den tänkta förskolegården uppfylls
för mer än hälften av friytan baserat på fullt utnyttjad byggrätt. Resterande yta har nivåer
mellan 50-55 dBA, förutom närmast gatan där nivåerna beräknas högre än 55 dBA. För att
nå 50 dBA ekvivalent nivå för hela friytan krävs bullerskyddande åtgärder mot von Lingens
väg. Exempelvis kan komplementbebyggelse placeras i mellanrummet mot von Lingens
väg. Ytan närmast gatan används lämpligen för funktioner som cykelparkering, parkering
för rörelsehindrade, angöring m.m. vilka inte räknas in i friytan. I övrigt krävs bullerskärm
mot gatan.
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Genomförd trafikbullerutredning för planområde vid von Lingens väg, ekvivalenta ljudnivåer. WSP

I samband med bygglov och Miljöförvaltningens tillståndsprövning av verksamheten görs
den slutgiltiga prövningen kring hanteringen av buller inom planområdet. Vid bygglov redovisas eventuella åtgärder och avsteg.
Trafikkonsekvenser

Planförslaget innebär att nya in- och utfarter krävs för att nå parkeringsanläggnings nedre
nivå. Befintliga infarter till Landshövdingen 1, vid Frölischs väg, kan nyttjas för ny infart.
Infarterna blir tillfälliga i väntan på fortsatt utveckling ovanpå parkeringsanläggningen. De
kommer att användas både av boende i den nya bebyggelsen samt av besökare till centrumet. Eftersom in- och utfarten vid von Rosens väg idag är stängd kommer von Rosens väg
enbart att påverkas marginellt av biltrafiken. Anslutningen till Frölichs väg kommer däremot att få en ökad biltrafik.
För von Rosens- och von Lingens väg innebär ett genomförande av planförslaget ökad trafik till följd av angöring. Konsekvenserna bedöms bli störst för von Lingens väg vid den
föreslagna skolan, även om personal och föräldrar hänvisas till centrumets parkeringsanläggning med infart från Frölichs väg.
För fotgängare och cyklister innebär planförslaget ingen påverkan på befintliga gång- och
cykelbroar intill planområdet eller möjligheten att i framtiden ta bort dem.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer inte att ske med stöd av exploateringsavtal då
marken ägs av kommunen och är upplåten med tomträtt till exploatören.
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3.4 Konsekvenser för fastigheter

Fastighet Landshövdingen 1
Fastigheten kan komma att delas till fler fastigheter genom fastighetsreglering. 3d-fastighetsbildning kan bli aktuell för den bostadsbebyggelse som planeras ovanpå parkeringsanläggningen.
Mark från Rosengård 131:25 tillförs fastigheten.
Fastigheten belastas med ett officialservitut för allmännyttig gång- och cykeltrafik. Gemensamhetsanläggning kan komma att bildas för avfallshantering, parkering m.m.
Fastighet Rosengård 131:25
Ett genomförande av planförslaget innebär att ca 300 m2 mark från fastigheten Rosengård
131:25 inkluderas i fastigheten Landshövdingen 1 genom fastighetsreglering.
3.5 Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska mål

Genomförandet av detaljplanen bidrar till uppfyllelse av de bostadspolitiska målen genom
att säkerställa ökat bostadsbyggande samt attraktiva, hälsosamma och hållbara livsmiljöer.
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom att planområdet är
centralt beläget i Rosengård med närhet till all typ av service. Planområdet omges av ett säkert och utvecklat gång- och cykelvägnät som även fortsättningsvis kommer vara delvis separerat från biltrafik. Rosengård i helhet erbjuder flera utrymmen för lek och rekreation.
Planförslagets begränsade ytor utomhus vigda enbart för boende i relation till antalet bostäder är negativt ur ett barnperspektiv. Bostadsgården är viktig för barns möjlighet till lek och
vistelse utomhus. Skolans gård kan potentiellt vara tillgänglig för boende och besökare i
området när skolan är stängd.
Tillgänglighet

Det är viktigt att säkerställa att trapporna från von Rosens- och von Lingens väg till centrumplanet görs tillgängliga.
Parkering för rörelsehindrade ska ordnas inom kvartersmark maximalt 25 meter från entré.
Det kan lösas genom att den nya bebyggelsen dockar an till befintlig parkeringsanläggning
med entréer. För centrumverksamhet har rörelsehindrade med parkeringstillstånd rätt att
parkera en tid i gatan.
Jämställdhet

Planförslaget syftar bidra till att stärka tryggheten i området genom att i högre utsträckning
befolka Rosengårds centrum och dess omgivande gator. Ny bebyggelse med fler funktioner, främst bostäder, bidrar till att fler människor rör sig i området under dygnet och
veckan. Entréer och fönster mot gator samt gång- och cykelstråk är viktiga för att stärka
känslan av trygghet så att människor väljer att röra sig där.
Närhet till kollektivtrafik och service är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.
Kommunal service

En utbyggnad enligt planförslaget beräknas bidra till ett behov av 34 förskoleplatser på kort
sikt (0,2 pl/lgh) och 43 grundskoleplatser (0,25 pl/lgh).
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Kommersiell service

En utbyggnad enligt planförslaget bedöms generera ökat underlag för befintlig kommersiell
service.
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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.
Tidplan

Fastighetsägaren beräknar byggstart kvartal fyra år 2019.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Vid höjdsättningen av området ska VA Syd medverka för att säkerställa att spillvatten
och dagvatten kan avledas med självfall.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.
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.
Räddningstjänstens höjdfordon kan framföras på Frölichs väg då de klarar gång- och cykelbroarnas fria höjd på 3,4 meter. Detta bör gälla även fortsättningsvis då Frölichs väg är en
befintlig gata där räddningstjänsten redan behöver ha framkomlighet. Det generella kravet
för räddningsväg är 4 meter fri höjd så att det finns marginal vid förändring av fordon,
snötäckta gator etc.
Mer detaljerade bullerberäkningar ska exploatören redovisa i samband med bygglovsansökan.
I samband med rivning av betongplattan och påbörjan av grävarbeten bör ytterligare markprovtagning utföras.
Ett genomförande av planförslaget kräver flytt av teleledning vid cirkulationsplatsen vid
von Rosens väg.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

Nya fastigheter inom området kan komma att bildas genom avstyckning. Övriga förändringar av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bl.a. bostäder, skola och centrum. Exploatören ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter
ska lämnas till Lantmäterimyndigheten Malmö stad.

27 (35)

5 Planeringsförutsättningar
5.1 Bakgrund och organisation
Motiv för planläggningen

Planområdet ingår i utvecklingen av Amiralsstaden där Rosengårds centrum är en viktig
plats. Planläggningen ska bidra till att komplettera centrumet med fler funktioner samt till
att uppnå en mer effektiv markanvändning.
Planförfarande

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

Eftersom planområdet har utökats under planprocessen begärdes ett nytt planuppdrag i
SBN 2018-11-29.
Medverkande

Detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstemän från gatu- och fastighetskontoret deltagit.
5.2 Planområdet
Plandata

Planområdet angränsar till von Rosens väg, von Lingens väg, Frölichs väg och Rosengårds
centrum. Det har en yta av ca 9 550 m2. Marken ägs av Malmö kommun men fastigheten
Landshövdingen 1 förvaltas av Trianon Rosengård Centrum AB via tomträtt. Del av kommunal fastighet 131:25 ingår i planområdet.

Flygfoto, planområdet inom röd markering.
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Platsens historik

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

Flygfoto över Rosengårds centrum från nordöst. Miljön är i princip oförändrad sedan den uppfördes.
Foto: Bojana Lukac
Struktur och sammanhang

Rosengård uppfördes i etapper mellan åren 1962 till början av 1970-talet och är ett exempel
på miljonprogrammets stadsbyggande. Karaktäristiskt för stadsdelen är att miljön är uppbyggd med stora mått, d.v.s. en stor skala. Det omfattar alltifrån breda gaturum adderade
med gröna buffertzoner, stora samlade parkeringsplatser, långa och höga byggnader samt
stora gårdsrum. Andra grundläggande principer för områdets uppbyggnad är att trafikslag
är separerade från varandra samt att de bostadsnära miljöerna är fria från biltrafik. Kvartersstrukturen är öppen med byggnader som ofta är placerade rätvinkligt med stora mellanrum. Detta bidrar till sammanhängande gröna miljöer och långa siktlinjer.
Rosengårds centrum är centralt placerat i Rosengård i syfte att koncentrerat tillgodose
stadsdelens hela servicebehov. Centrumet omges av flerbostadshusbebyggelse och möter i
söder Rosengårdsfältet. Rosengårdsfältet är en stor grön park som löper genom hela Rosengårds södra del. Parken innehåller flera allmänna funktioner som utomhusbad, ishall,
sporthall, grundskolor och förskolor.
Bebyggelse

Rosengårds centrum är en horisontellt utbredd byggnad. På centrumets östra sida finns huvudentrén och stora parkeringsytor, både på en övre öppen parkeringsnivå och en nedre
inre. På centrumets västra sida, från Adlerfelts väg, sker leveranser och angöring.
Invändigt är centrumet uppbyggt med en inomhusgata som löper genom hela centrat över
Amiralsgatan.
I söder, i anslutning till centrumet mot von Rosens väg, ligger Rosengårds sporthall och fritidsgården Tegelhuset.
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Inom planområdet, ovanpå parkeringsanläggningen finns en restaurangbyggnad i ett plan.

Bild som visar befintlig miljö vid Rosengårds centrum.

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

Rosengårds centrum saknar tydliga platsbildningar. Inom planområdet finns en platsbildning på centrumplan vid slänten vid von Lingens väg. Angränsande till planområdet finns
en platsbildning vid biblioteket och stråket Dicksons väg.
Topografi och grönstruktur

Som en konsekvens av den utpräglade trafiksepareringen är vägar för biltrafik i anslutning
till Rosengårds centrum i regel placerade en nivå lägre än gång- och cykelvägarna. Planområdet i anslutning till von Rosens väg har en markhöjd av ca + 9,4 m.ö.h. Planområdet vid
von Lingens väg har en markhöjd av ca +9,5 m.ö.h. De ligger därmed knappt fyra meter
lägre i förhållande till centrumplanet som har en höjd av +13 m.ö.h. samt Rosengårdsvägen/Rosengårdsparken +12 m.ö.h. Höjdskillnaden norr om von Lingens väg är inte lika
stor, ca 1 meter.
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Sektion för Rosengårds centrum med intilliggande gator.

Inom planområdet finns lite grönska. Den grönstruktur som finns utgörs främst av den
buskbeväxta slänten där centrumnivån möter gatunivå vid von Lingens väg. I anslutning till
slänten, ovanpå centrumnivån finns på kvartersmark planterade träd.
Kommunens grönplan anger brist på gröningar i området. En gröning definieras som en
park med en yta av 0,2-1 hektar. I övrigt är det god tillgång till olika typer av grönytor.
Skyfall

Eftersom von Rosens- och von Lingens väg är nedsänkta i förhållande till omgivningen är
främst von Rosens väg och det intilliggande planområdet lågpunkter med stor översvämningsrisk. Bidragande är också att det tidigare gått ett dike vid platsen och att planområdets
mark till stor del är hårdgjord.
Kommunens markavrinningsmodellering visar att det främst är allmän plats, von Rosens
väg och von Lingens väg, som drabbas av översvämningar vid ett 100-årsregn. Då kan nivåer om ca 0,1-0,3 meter uppstå i gatorna.

Kartering som visar maxdjup vid ett 100-årsregn. Malmö stad.

Modellering för ett 100-årsregn med klimatfaktor, d.v.s. regnmängder jämförbara med skyfallet som föll över Malmö 2014, visar att risken för översvämning av planområdet är stor
vid von Rosens väg. Där kan vattennivåer av ca 0,5-0,7 meter förekomma. Vid von Lingens
väg kan nivåer av 0,2-0,45 meter förekomma.
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Modellering för översvämning vid ett skyfall med mått av 100-årsregn med klimatfaktor. De nedsänkta gatorna i
anslutning till Rosengårds centrum översvämmas vid skyfall. Malmö stad.

Detta är en förutsättning som kommer gälla även fortsättningsvis då Malmö stad inte planerar några förändringar av den omgivande allmänna platsmarken i syfte att i större skala
samla upp och hantera stora volymer vatten. Främst von Rosens väg kommer även fortsättningsvis att vara en yta som tillfälligt tillåts att översvämmas. Dock kan Frölichs väg på
sikt komma att sänkas för att möta Amiralsgatan i plan.
Kollektivtrafik

Planområdet nås med tät busstrafik via Malmöexpressen stadsbuss 5 som stannar vid hållplats Rosengårds centrum. Busslinje 35 trafikerar von Lingens väg.
Planområdet ligger cirka en kilometer från Rosengårds station som trafikeras med persontågtrafik fr.o.m. december 2018.
Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet angränsar till von Rosens väg, von Lingens väg och Frölichs väg.
Rosengård såväl som området i anslutning till Rosengårds centrum är trafikseparerat. De
olika trafikslagen har egna vägar som är skilda i olika nivåer. Gående och cyklister når Rosengårds centrum genom broar en nivå över biltrafiken. Gång- och cykelvägar löper via
centrumet vidare i stadsdelen, inte minst över Amiralsgatan. De gång- och cykelvägar som
korsar centrumet utgör därmed viktiga stråk. Cykelstråket längs med von Rosens väg är en
del av Rosengårddstråket som förbinder Rosengård med staden.
Personbilstrafik med centrumet som mål angör via Frölichs väg i öster. Leveranser m.m.
angör centrumet genom en liknande lösning via Adlerfeldts väg i väster. Både Frölichs väg
och Adlerfeldts väg är konstruerade likt broar som förbinder von Rosens väg och von
Lingens väg med centrumet en nivå över Amiralsgatan. Amiralsgatan går under Rosengårds
centrum. Rörelser med bil över Amiralsgatan sker därmed via Frölichs väg och Adlerfeldts
väg.
Gång- och cykelbroarna som leder till centrumet över von Rosens väg och Frölichs väg har
en fri höjd av 3,4 meter.
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Bild som beskriver befintliga gator, gång- och cykelvägar för området vid Rosengårds centrum.

Parkering
Hela fastigheten Landshövdingen 1 har ca 1095 bilparkeringsplatser fördelade på utvändiga
platser på parkeringsanläggningens övre nivå samt invändiga platser i parkeringsanläggningens nedre nivå.
In- och utfarter till parkeringsanläggningens nedre nivå finns idag mot von Rosens- och
von Lingens väg. Den utvändiga parkeringen på parkeringsanläggningens övre nivå nås via
Frölichs väg.
Teknisk försörjning

Det finns befintliga ledningar för el, tele, och VA i anslutning till planområdet. I von Rosens väg finns flera VA-ledningar och dagvattenmagasin. El- och teleledningar finns inom
planområdet vid von Rosens väg, de behöver flyttas vid byggnation.
Kommunal och kommersiell service

Rosengårds centrum försörjer området med all typ av kommersiell service, bl.a. dagligvaruhandel, flera apotek, frisör, butiker, gym m.m. I och i anslutning till centrumet finns även
bibliotek, sporthall och fritidsgård.
I närområdet finns många privata- och kommunala förskolor. Närmast liggande kommunala grundskolor är Örtagårdsskolan (f-6), Rosengårdsskolan (f-6) och Värner Rydénskolan
(f-9).
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken
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Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som blandad stadsbebyggelse med täthetsgrad tre
till fyra vilket är den lägre nivån. Planförslagets har en exploateringsgrad som tillhör översiktsplanens övre täthetsnivå, och följer därmed inte översiktsplanens riktlinjer. Avsteget
motiveras av att planområdet tillhör en centrum- och kollektivtrafiknära nod där en högre
täthet och avvikande struktur gentemot Rosengård i övrigt är önskvärd. Planområdet är en
del av ett större sammanhang varför beräkning av exploateringsgrad enbart inom planområdet är något missvisande.
Området är utmärkt som fotgängarzon och som centrumområde vilket innebär att det i
strategiska lägen ska ges förutsättning för handel och andra utåtriktade verksamheter vid
nyproduktion med en hög ambition att skapa goda villkor för fotgängare.
Enligt översiktsplanen tillhör planområdet befintlig stadskaraktär storskaliga bostadsområden.
Planprogram

Planprogram Herrgården och Rosengårdsfältet
Planförslaget grundar sig på ett planprogram, Planprogram Herrgården och Rosengårdsfältet, Pp
6031, som var på samråd 2011-12 t.o.m. 2012-02 och godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni 2012.
Planprogrammet anger att rörelsestråket längs med von Rosens väg ska stärkas genom att
utveckla den till en handelsgata och förlängning av Rosengårdsstråket. För att uppnå detta
föreslår programmet ett torg och ny bebyggelse för exempelvis handel, verksamheter och
boende längs med gatan.
För att möjliggöra ambitionen ovan föreslår programmet att von Rosens väg höjs upp till
omgivande marknivå. Programmet anger även ett andra alternativ där von Rosens väg inte
höjs. Istället kompletteras vägen med ny gång- och cykelbro samt en gång- och cykelkoppling söderut. Aktuellt planförslag utgår ifrån det andra alternativet.
Planprogram Amiralstaden och Persborgs station
Planprogram Amiralstaden och Persborgs station, Pp 6051 är under framtagande. Det beräknas att
godkännas i juni 2019. Planprogrammet ska ange planeringsinriktningar för Amiralstaden
och Persborgs station där Rosengårds centrum är ett av flera fördjupningsområden.
Planprogrammet ska visa hur Amiralsgatan kan omvandlas till en stadshuvudgata vilket innebär fler plankorsningar, plats för kollektivtrafik, gång- och cykel och att gatan i högre utsträckning kantas av bebyggelse. En eventuell förändring av idag planskilda korsningar,
Frölichs- och Adlerfelts väg, får konsekvenser för trafikstrukturen i anslutning till Rosengårds centrum.
Inom fördjupningen för Rosengårds centrum ingår en mer omfattande om- och nybyggnad
av centrumet med omnejd. Syftet är att tillföra ny bebyggelse för bostäder och service samt
i ökad grad öppna upp och koppla centrumanläggningen till omgivningen. En prioriterad
punkt är centrumets kontakt med Amiralsgatan. Aktuellt planförslag ska gå i linje med
planprogrammets intentioner.
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Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörd gällande detaljplan är Pl 882. Fastighetsplan FP 496L
gäller som fastighetsindelningsbestämmelse. Gällande detaljplan anger markanvändning
Handel (H).
Gällande detaljplan och fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för grönytefaktor, 2014
Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, 2016
Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggande, 2005
Grönplan för Malmö, 2003
Bostadspolitiska mål, 2012
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, 2010
Avfallsplan 2016-2020 för Malmö Stad och Burlövs kommun
Skyfallsplan för Malmö, 2017

Utredningar till grund för planförslaget

•

Miljöteknisk markundersökning, PEAB 2018-12-04

•

Trafikbullerutredning, WSP 2018-11-15

•

Skyfallskartering, Fastighets- och gatukontoret Malmö stad. 2018

Stadsbyggnadskontoret
Ann-Katrin Sandelius
Enhetschef

Julia Johansson
Planhandläggare
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