
Gröna Rosengård
Ofta lyfts skalan i Rosengård och andra områden byggda under miljonprogrammets rekordår fram som ett grundläggande problem. Den för närvarande välsignade lösningen stavas 
stadsmässighet. Förorten ska förtätas, skalan ska ner. Men när förortens mest grundläggande kännetecken reduceras till något som behöver kompenseras för, sminkas över och döljas, 
vad får vi istället? Och framför allt, �nns det värden som riskerar att gå förlorade i denna process? Gröna Rosengård vill visa på en annan, alternativ strategi som bättre tar tillvara den 
potential och de värden som kännetecknar stadsdelen idag.

Förslagets centrala ställningstagande är att amiralsgatan görs om från en motorled till en att bli Malmös gröna pendlarstråk. Den nya spårvagnen med ändhållplats i mötet mellan 
amiralsgatan och den inre ringleden möjliggör för dagspendlare som turister att ställa bilen till förmån för kollektiva färdmedel. Framtidens stad behöver inte bara vara klimatneutral, den måste 
också i högre grad vara självförsörjande. Stadsodling kommer förr eller senare att bli en realitet. I Rosengård �nns såväl utrymme som potential att låta stadsdelens invånare ta ett större ansvar 
för områdets gemensamma ytor genom stadsodling i privata och kollektiva former.

Pendlarparkering
I anslutningen från amiralsgatan och den inre ringleden 
placerar sig Rosengårds nya landmärke, ett robotiserat 
parkeringstorn. En hyllning till den parkerade bilen. Här 
byter dagspendlaren till antingen en elassisterad lånecykel 
eller den nya spårvägen.

Amiralsgatan
Amiralsgatan försvinner till förmån för gång, 
cykel och spårvagnstra�k.

Bostadshusen
Tillskotten av bostäder placerar sig utmed det nya gång och 
cykelstråket på vardera sida om Rosengård centrum.
Husens suterängvåningar lämpar sig för lokala verksamheter. Allt 
från mindre verkstäder, till ateljéer, butiker och kaféer.

Rosengård centrum
I samband med att biltra�ken försvinner och en spår-
vagnshållplats tillkommer under köpcentrumet möjliggörs 
en radikal omgestaltning av hela komplexet. Rosengård 
centrum kommer också spela en ny roll som handelsplats 
för pendlare då anläggningen ligger i anslutning till ett 
naturligt stopp i samband med byte av färdmedel.

Parken
Öster om Rosengård centrum, mellan 
spårvägen och de nya bostäderna breder en 
stadspark ut sig. Parken spelar också en roll i 
det lokala ekosystemet med vattentrappor 
och dammar för uppsamling och rening av 
dagvatten.

Stadsodling
Väster om Rosengård centrum, mellan de nya 
bostadshusen och spårvägen upplåtes marken till 
odlingslotter för de boende.

Odling som en del av ett lokalt grönt kretslopp
Genom att låta de boende ta ett större ansvar för sin närmiljö läggs grunden för ett grönt kretslopp. När e�ekterna av återvinning och kompostering kopplas till den egna boendemiljön kommer 
det också leda till en ökad grad av medvetenhet och ansvarstagande bland de boende. 

Ansvaret för avfallshanteringen kan delas upp i tre kategorier:
Det personliga
Det kollektiva
Det o�entliga

Det personliga ansvaret åligger den boende att göra den sortering av avfallet som krävs i hemmet. Det kollektiva ansvaret handlar om att ta ansvar för att stationerna för grovavfall fungerar. 
Komposteringen kan också ses som ett kollektivt ansvar om den kopplas direkt till den egna odlingen som en del av modellen för ett lokalt kretslopp.  Samhällets ansvar är att förse invånarna 
med väl fungerande och intuitiva lösningar. En modell liknande den i Hammarby sjöstad kan tillämpas, med sopsug i direkt anslutning till fastigheterna, kompletterat med centraler för grovavfall 
kvartersvis och återvinningscentraler för farligt avfall stadsdelsvis. Genom att sorteringen av hushållsavfallet görs redan vid sopsugen och att avfallet därefter samlas i en större central kan 
miljöbelastningen från själva avfallshanteringen i sig också minska.

Gröna Rosengård syftar till kunskapsspridning genom att göra det lokala kretsloppet synligt i den byggda miljöns gestaltning. Den boende ska exempelvis kunna förstå vilken roll sedumtak och 
gröna väggar har för dagvattenhanteringen enligt LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). Man ska kunna följa vattnets väg genom kanaler och se hur den organiska reningen av vattnet 
går till.
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Förslagets två byggnader utmed Amiralsgatan fullföljer idén hus om odling som en integrerad del av framtidens boende. I direkt anslutning till bostäderna ligger vinterträdgårdar. 
Lägenheterna är okonventionellt lösta för att kunna användas så �exibelt som möjligt. Istället för den numera standardiserade planlösningen med ett öppet kök i anslutning till 
vardagsrummet eftersträvas här en tydligare uppdelning av rumsfunktioner. Med två sovrum och dubbla vardagsrum på vardera sidan om kök och badrum lämpar sig 
lägenheterna förutom åt de vanliga familjekonstellationerna, också som kollektivboende för två barnlösa par eller som generationsboende.

Vy  åt öster från Rosengård Centrum. Bostadshusen i förgrunden och 
i bakgrunden sticker parkeringstornet upp.


