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1 Planförslaget i korthet
1.1 Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvecklingen av del av Lindängelund med sjö, bullervall och anlagda parkytor med både ordnade och naturlika delar. Utvecklingen följer den
utformning och inriktning som beslutats av kommunstyrelsen år 2009. Planområdet omfattar i huvudsak Millennieskogen och Landskapsparken.
Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är
lämplig eller inte.
1.2 Sammanfattning

Planförslaget gör det möjligt att fortsätta genomförandet av de delar av Lindängelund som
ska utvecklas till rekreationsområde i form av en storskalig landskapspark.
Planförslag

Visionen för parken är en stadspark med såväl lugna och naturlika delar, som delar som
kan locka till samvaro och möten. Parken kommer att vara viktig både i närområdet och för
Malmö som helhet. Malmö har idag, relativt andra svenska städer, lite parkyta per invånare.
Stora parker ger kvaliteter som inte är möjliga att uppnå i små parker, varför nya stora parkområden är särskilt viktiga för Malmös fortsatta utveckling och invånarnas välbefinnande.
Med utgångspunkt i den vision för parken som godkändes av kommunstyrelsen år 2009,
har Lindängelund delats in i fyra olika delar: Millennieskogen, Världsträdgårdarna, Katrinetorp
med park och trädgård samt Landskapsparken. De delar som berör planförslaget är Millennieskogen och Landskapsparken.
Planförslaget innebär att framtida markmodellering kan anpassas till hur marken är beskaffad, med sjön placerad där vatten naturligt samlas - detta genom att sjön inte regleras specifikt på plankartan. Att parken regleras med park på allmän plats innebär också att det finns
flexibilitet att omforma och utveckla området över tid, och motsvarar intentionen av anlagd
park enligt den beslutade visionen.
Detaljplanen reglerar hela Landskapsparken och Millennieskogen som park på allmän plats.
Koloniområdet strax söder om Kastanjegården regleras som odlingslotter på kvartersmark,
där gränsen mot parken har justerats efter hur lotterna är avgränsade.
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Masterplan för Lindängelund. Ur Program för Malmö Botaniska trädgård i Lindängelund (2009). Illustration: Sydväst arkitektur och landskap. Planområdet markerat med röd linje.

För att parken i delar även på lång sikt ska kunna upplevas rofylld, behöver detaljplanen
medge att den befintliga bullervallen i söder kan höjas för att skydda mot trafikbuller från
Yttre Ringvägen och järnvägstrafik på kontinentalbanan.
Längs Yttre Ringvägen och järnvägen planläggs yta med Bullervall (SKYDD). Bullervallen
tillåts höjas till högst 60 meter över havet, vilket innebär som mest 25-30 meter över omgivande marknivå i park och åkermark söder om Yttre Ringvägen.
För att tydliggöra och förbättra entrén i norr vid Kastanjegården planläggs del av tidigare
park som gata och parkering.
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.
Planeringsförutsättningar

Planområdet är i gällande detaljplan planlagt med användningen Natur, vilket inte beskriver
den blandning av strikt gestaltade delar och naturlika delar som parken består av. Den gällande detaljplanen reglerar också en specifik yta som ”sjö”, vilket inte stämmer överens
med befintliga vattensamlingar och markförhållanden. Gällande detaljplan reglerar höjden
för bullervall till maximalt 42 meter över havet.
Planområdet består av i delar anlagd park, bullervall och vattenytor. De anlagda delarna är
öppna för allmänheten.
Överensstämmelse med översiktsplanen

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
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2 Planförslag
2.1 Områdets disposition och gestaltning

Planförslaget möjliggör den vision – kallad ”masterplan” - som togs fram i Program för
Malmö Botaniska trädgård (2009). Planområdet kan på sikt bli en del av ett större parkområde
som även kan komma att innefatta en botanisk trädgård och Katrinetorp i linje med masterplan för Lindängelund.
Visionen för parken är att det ska vara en stadspark med såväl lugna och naturlika delar,
som delar som kan locka till samvaro och möten. Parken kommer att vara viktig både i närområdet, och för Malmö som helhet. Malmö har idag, relativt andra svenska städer, lite
parkyta per innevånare. Stora parker ger kvaliteter som inte är möjliga att uppnå i små parker, varför nya stora parkområden är särskilt viktiga för Malmös fortsatta utveckling och
invånarnas välbefinnande.
För att parken i delar även på lång sikt ska kunna upplevas rofylld, behöver detaljplanen
medge att den befintliga bullervallen i söder kan höjas för att skydda mot trafikbuller från
Yttre Ringvägen och järnvägstrafik på kontinentalbanan.
2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark
Park

Parkens användning föreslås vara Park. Inom användningen ingår anlagd park med olika
typer av planteringar, lekplats, offentlig odling och liknande. Inom användningen ryms
även byggnader för olika typer av mötesplatser och funktioner som krävs för parkens
användning och skötsel, till exempel café, förråd, toaletter och nätstation.
Gestaltningsidé
Med utgångspunkt i den ”masterplan” som godkändes av kommunstyrelsen år 2009, har
Lindängelund delats in i fyra olika delar: Millennieskogen, Världsträdgårdarna, Katrinetorps gård
med park och trädgård samt Landskapsparken. De delar som berör planförslaget är Millennieskogen och Landskapsparken.
Hela Lindängelund ska på sikt kunna utvecklas till en stor, naturpräglad park, vars uppbyggnad är baserad på en enkel grundstruktur med ett antal tydliga delar. Dessa delar utgör
ett ramverk för en stor inre variation, och en mångfald av upplevelser, aktiviteter och
vackra miljöer. Konceptet för utformningen av Lindängelund är baserat på samspelet mellan natur och arkitektur. Ett stramt och tydligt ramverk av promenadstråk, byggda element
och strikta kanter skapar läsbarhet och tydliga ramar. I kontrast till detta ställs fritt växande,
dynamiska naturmiljöer som ger variation, komplexitet och utveckling över lång tid.
I södra planområdet längs Yttre ringvägen finns en bullerskyddsvall, kallad Åsen, som behöver höjas ytterligare för att uppnå en tillfredsställande ljudnivå i parken. Åsen utgör
också ett skogsklätt höjdparti som ger Landskapsparken en dramatisk inramning och utgör
ett viktigt gestaltningselement.
I de centrala delarna av planområdet finns två dammar som kan byggas ut till en sammanhängande sjö. Området är en del av ett centralt, öppet landskapsrum i Landskapsparken där
det går att blicka ut över hela parkområdet. Runt sjön sträcker sig en strandpromenad.
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Visionsbild Åsen. Bullervallen i söder ska bli en hög och böljande skogplanterad ås som både fungerar som en bullervall mot Yttre ringvägen men framförallt bidrar med en fantastisk upplevelse för besökaren i parken.
Illustration: Sydväst arkitektur och landskap.

Visionsbild Sjön med Åsen i söder som med sin böljande form och höjd bidrar till en vacker inramning av det öppna
landskapet. Illustration: Sydväst arkitektur och landskap.

Det är främst i planområdets västra och norra del som sociala funktioner och mindre servicebyggnader kommer finnas. Noden och Festplatsen i mitten av parken är öppna platser
som utformas för möten och arrangemang. Terrasserna i norra delen av Landskapsparken har
en tydlig odlingskaraktär och utgör en social mötesplats samt en utgångspunkt för naturpedagogisk undervisning, lek och motion. I anslutning till Terrasserna ligger huvudentrén till
Landskapsparken. Därmed är det i första hand här olika faciliteter kommer att återfinnas,
såsom offentlig toalett och vattenposter. Här kan det även bli aktuellt med en ny temalekplats.
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Visionsbild Ängslandskapet och Terrasserna med sjön i förgrunden.
Illustration: Sydväst arkitektur och landskap.

Visionsbild Festplatsen. Festplatsen är en central plats intill sjön som är tänkt att fungera som arrangemangsplats
och en plats för sociala sammankomster. Illustration: Sydväst arkitektur och landskap.

Parken ska i stor skala visa växter i sitt naturliga sammanhang, genom att olika biotoper
byggs upp under en längre tidsperiod. Målsättningen för den del som kallas Landskapsparken
är ett varierat landskap med både öppna och slutna partier med många brynzoner. Att
vandra igenom och vara i och under dessa växter skapar en fantastisk helhetsupplevelse för
alla sinnen. Uppbyggnaden med hela växtsamhällen skapar även pedagogiska möjligheter
för att besökaren i sitt sammanhang ska kunna studera och förstå vår omgivning och dess
ekologiska förutsättningar.
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Den storskaliga biotopgestaltningen i Landskapsparken kommer, när den genomförts fullt
ut, att generera ett mycket rikt landskap för både människor och djur, och skapar en grund
för hög biologisk mångfald och en stor mängd ekosystemtjänster.
2.4 Grönska, mark, vegetation på kvartersmark
Odlinglotter

Planförslaget innebär att nuvarande användning bibehålls som Odlingslotter (beteckning
L1). Planförslaget innebär att gränsen för odlingslotternas utbredning anpassas till hur de är
utformade och avgränsade idag.
2.5 Trafik
Gång- och cykeltrafik

Gångstråk och stigar leder genom stora delar av parken, tillgängliggör området och skapar
slingor för rekreation. Gångstråken är lite större och ska utformas med full tillgänglighet
för alla. Stigarna är lite mindre och kan betraktas som naturvägar som anpassar sig till terrängen och som kan komma att förändras med tiden. De större gångstråken ansluter till de
övergripande gång- och cykelstråken genom parken.
Kollektivtrafik

Närmaste hållplatsläge för stadsbuss är Kastanjegården som ligger cirka 150 meter norr om
huvudentrén till Landskapsparken. Detaljplanen innebär att den befintliga busshållplatsen
kan finnas kvar och anslutning mot gång- och cykelväg och gata utformas på ett mer trafiksäkert sätt, se nedanstående figur.
Biltrafik och bilparkering

Inom parken tillåts endast behörig fordonstrafik, som till exempel driftsfordon och transporter vid arrangemang.
Planens genomförande bedöms inte generera ett större behov av parkeringsplatser för bilar
än vad platsen erbjuder idag. Parkeringsplatsen vid Katrinetorp är dimensionerad för en
större besöksverksamhet än vad som kan förväntas krävas för parkens normala behov.
Norr om odlingslotterna finns en befintlig parkeringsplats som kommer att ligga rakt norr
om huvudentrén till Landskapsparken. När Lindängelund på sikt utvecklas och lockar fler
besökare finns möjlighet att bygga ut denna parkering med fler platser. För att möjliggöra
detta har denna yta reglerats som användning Parkeringsplats på allmän plats (beteckning
P-PLATS).
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Bilden visar ett förslag till utformning för en utbyggd parkering vid södra delen av Gånglåtsstigen - norr om odlingslotterna. Illustration: Sydväst arkitektur och landskap.
Cykelparkering

Parken kommer att kompletteras med cykelparkeringar placerade vid entrépunkter invid cykelvägar. Cykelparkeringarna utökas utifrån behov i takt med att parken utvecklas och
lockar fler besökare.
Angöring

Transporter vid arrangemang hänvisas till den befintliga transportvägen utanför planområdet, norr om fältet i västra delen av parken (framtida Världsträdgårdarna). Eventuella arrangemang är främst tänkta att anordnas på Festplatsen, invid sjön.
Bussar för skol- och förskolebarn, eller andra besökare i större sällskap, kan angöra vid
Katrinetorp. Det kommer att vara möjligt för mindre fordon, i storlek med driftfordon, att
nå eventuell verksamhet på Terrasserna för leveranser via entrén i norr. En smal gata som
sträcker sig från busshållplats Kastanjegården till Terrasserna, regleras som Gata (beteckning
GATA). Avsikten är att den ska utformas för gående och cyklister, men även göra det möjligt för behörig trafik att nå Terrasserna. Regleringen innebär också att plangränsen för park
anpassas efter busshållplatsens utbredning.
10 (31)

2.6 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Området kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp via vatten- och spillvattenledningar
i Gånglåtsvägen. Dessa ledningar har kapacitet för att till exempel försörja eventuella toaletter placerade invid Terrasserna/odlingslotterna.
Dagvatten och skyfall

Planområdet kommer även fortsättningsvis att bestå av mestadels gröna ytor, som i sig fördröjer avrinningen av dagvatten jämfört med hårdgjorda ytor.
Detaljplanens reglering med PARK kan komma att innebära att vattenytor och våtmarksytor placeras utifrån behov och som en del i parkens gestaltning.
Inom parken finns det möjlighet att i framtiden fördröja mer dagvatten och skyfallsvatten
än vad som sker idag, se vidare under Konsekvenser. Omarbetning av sjöarnas utbredning
och djup kan var en sådan åtgärd, liksom att leda om dräneringsledningar så att vattnet i
mer begränsad omfattning leds ut ur parken.
Avfallshantering

Tillgänglighet för hämtfordon för avfall kommer att kunna ordnas vid Katrinetorp och vid
Odlingslotterna.
Elförsörjning

Om det finns behov av nätstation för parkens funktion kan en sådan placeras inom planområdet. Nätstation ryms inom planområdets alla användningsslag.
2.7 Skydd mot störningar

Inom planområdet regleras yta längs Yttre Ringvägen och järnvägen som SKYDD. Detaljplanens reglering bekräftar pågående markanvändning, och tydliggör att inom denna yta
kan skydd upprättas för att skydda mot störningar från väg och järnväg. Detaljplanen medger en höjning av vallen, vilket framför allt skyddar mot buller, men också förstärker vallens skyddande egenskaper mot eventuella olyckor längs väg och järnväg för den som befinner sig högt upp på vallen eller i parken norr om vallen. Yttre Ringvägen och järnvägen,
Kontinentalbanan, är utpekade som leder för farligt gods.
Utbredningen av skyddsområdet kommer att studeras vidare i planarbetet.
Om vallen uppförs enligt visionen för parken – Åsen - kan de bullernivåer som parken har
idag bibehållas, även om trafiken ökar enligt scenario för år 2040. Detaljplanen reglerar vallens högsta höjd till 60 meter över havet, cirka 25 - 30 meter över Yttre Ringvägen och
Kontinentalbanan. Bullervallen är tänkt att utformas med en brantare lutning mot Yttre
Ringvägen och en varierad lutning mot parken i norr.
2.8 Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft. Parkens genomförande är inte kopplat till andra utbyggnadsprojekt, men avses byggas
ut i etapper.
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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.
Planområdet berör inte några områden som omfattas av områdesskydd enligt miljöbalken.
Detaljplanen fastställer i huvudsak pågående markanvändning, men medger en förändring
av parkens innehåll och karaktär. En sådan utveckling kan ge en positiv miljöpåverkan på
sikt, där såväl vistelsekvaliteter som biologiska kvaliteter ges bättre förutsättningar. Med användningen Park går det att på ett mer varierat sätt anlägga och sköta parken så att en stor
variation och mångfald av miljöer uppnås.
Genomförandet av denna detaljplan kommer att medföra konsekvenser för landskapsbild,
naturvärde, buller och grönstruktur, men dessa konsekvenser bedöms inte i sig som betydande. Konsekvenserna beskrivs nedan.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa
Stadsbild och landskapsbild

När parken anläggs enligt den beslutade visionen, kommer delar av parken som tidigare
inte haft färdigställda gång- och cykelvägar att vara lättare att nå och uppleva. Parken kommer att bli en mycket varierad miljö, med karaktärer som väsentligt skiljer sig från hur området ser ut idag. Nya planteringar kommer att ge parken ett omhändertaget uttryck, och
kommer med tiden att både innehålla naturlika delar och mer gestaltade inslag.
Bullervallen i planområdets södra gräns, planeras att höjas med ca 10 – 20 meter jämfört
med dagens vall. Detta kommer att förändra parkens uttryck både i hur den upplevs från
parken och hur planområdets upplevs från omgivande landskap. Den höjda vallen innebär
särskilt att vistelsemiljöerna på den utdragna norrsluttningen kan ges en varierad och spännande karaktär, skild från hur det ser ut idag.
På lite håll är dock skillnaderna inte lika markanta gentemot dagens situation, eftersom området är stort och jämförelsen då görs i en landskapsskala. Från åkerlandskapet i söder och
Yttre Ringvägen görs jämförelsen till exempel med vägen och det öppna landskapet, medan
jämförelsen från parken görs med sjön och de öppna delarna av Landskapsparken.
De planerade planteringarna kan ytterligare betona vallens höjd, när vallen i delar kläs med
högvuxna träd.

Sektion genom sjö och höjd bullervall – Åsen. Sektionen är ritad i nord-sydlig riktning. Befintlig vall syns med vit markering till
höger i sektionen, längst till höger Yttre Ringvägen. Illustration: Edge
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Dagens bullervall, sedd från Yttre ringvägen. Bild Stadsbyggnadskontoret

Visionsbild Åsen – höjd och planterad bullervall enligt masterplan för Lindängelund, sedd från Yttre ringvägen. Illustration:
Sydväst arkitektur och landskap.

13 (31)

Vy mot befintlig vall sedd från Terrasserna. Illustration: Edge

Vy mot höjd och planterad vall enligt masterplan för Lindängelund – Åsen - sedd från Terrasserna. Illustration: Edge

Kulturmiljö och arkeologi

Kulturmiljö
Planområdet gränsar mot riksintresse för kulturmiljövård M128 Foteviken – Glostorp. Förändringarna inom planområdet förändrar inte riksintresset mer än att vyn mot staden från
slättlandskapet förändras när bullervallen höjs och planteras. Eftersom den visuella skalan
är stor, blir också den visuella förändringen mycket begränsad. När träden på vallen vuxit
upp kommer de att innebära en större förändring av vyn än vad höjningen av vallens marknivå gör i anläggningsskedet.
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Vy mot befintlig bullervall sedd från Lockarps kyrkoväg. Illustration: Edge

Vy mot förhöjd och planterad bullervall för Lindängelund, sedd från Lockarps kyrkoväg. Illustration: Edge

Arkeologi
Planområdet har undersökts för arkeologiska lämningar i flera etapper under åren 1993 till
2006. Delar av området har slutundersökts, medan andra delar har genomgått arkeologisk
undersökning. Genomförandet av detaljplanen bedöms innebära att de tidigare undersökningarna behöver värderas, för att säkerställa att eventuell schakt inte sker i områden där
förmodade fornlämningar finns. Skulle sådan schakt vara nödvändig behöver fynden undersökas, dokumenteras och sedan eventuellt tas bort från området. Genomförandet av detaljplanen bedöms ha acceptabla konsekvenser för arkeologi.
Naturmiljö

Planområdets befintliga naturvärde bedöms framför allt ligga i det kalkrika ruderatmarksområdet mellan dammarna och i våtmarken norr om den östra dammen. Om planområdet
utvecklas enligt visionen, kan de befintliga värdena vid dammarna tas tillvara och utvecklas.
På sikt kommer även Ängslangskapet, Åsen och brynzonerna i de befintliga vegetationsbestånden i norr utgöra viktiga biotoper som gynnar fåglar, kärlväxter, insekter, groddjur och
olika pollinatörer.
Sammanställningen av arter visar att särskilt dammarna har en stor betydelse för den biologiska mångfalden i området idag och utgör viktiga födosöksområden för både fåglar, groddjur och insekter, fladdermöss m.fl. Förutom ätlig groda som redan synts till, är det sannolikt att paddor, salamandrar och vanlig groda etableras i området vid dammarna, även om
de ännu inte hittat hit.
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De rödlistade arter som anses kräva särskild skyddsåtgärd är de rödlistade fåglar som
häckar i området. För exempelvis smådopping och änder som brunand och stjärtand handlar det om att hålla dammen fiskfri och på så sätt garantera en rik bottenflora i dammarna.
För backsvalan är tillskapande av öppna branter i Åsen avgörande för att skapa bra häckningsplatser. Och för rapphönan och grönfink är tillskapandet av buskrika brynzoner mellan öppna ängsmarker och de framtida skogsområdena en viktig åtgärd. Dessa åtgärder
kommer även ha en positiv effekt för flera av de övriga rödlistade arterna i området.
Det kommer på sikt att vara svårare att inrymma miljöer för flora och fauna som gynnas av
öppna och störda marker, när dessa växer igen naturligt, eller planteras, men det är också
möjligt att genom skötsel återskapa dessa i delar. Sammantaget bedöms genomförandet av
detaljplanen medföra positiva konsekvenser avseende naturmiljön.
Grönstruktur och park

Genomförandet av detaljplanen innebär att parken kan fortsätta planeras och utvecklas,
med utgångpunkt i masterplan för Lindängelund. Parkens storlek är en stor kvalitet i sig
och är därför en tillgång för både kringboende som boende i hela Malmö. Miljön kommer
att erbjuda både rekreativa och pedagogiska miljöer.
Utvecklingen av parken med markmodellering och plantering, kommer att innebära att parken tillförs många olika slags miljöer, där vegetation och biologisk mångfald kan utvecklas
och frodas under lång tid. Utvecklingen av parken ger ett stort tillskott av ekosystemtjänster.
Risker och säkerhet

Planområdet gränsar till Yttre Ringvägen och järnvägstrafiken på kontinentalbanan. Båda
dessa är utpekade leder för farligt gods. Detaljplanens genomförande innebär ett förbättrat
skydd för den som vistas i parken norr om vallen mot eventuella olyckor på Yttre Ringvägen och järnvägen, genom att vallen tillåts höjas till som mest 60 meter över havet. Den fysiska utbredningen av regleringen SKYDD kommer att studeras vidare i planarbetet.
I översiktsplan och masterplan för Lindängelund finns gång- och cykelstråk längs vallens
södra sida – delvis inom område betecknat SKYDD. Mer precis placering av stråket görs i
detaljutformningen av parken. Riskerna med placeringen av stråket bedöms som rimliga utifrån önskemål om att kunna röra sig i landskapet, och att vistelsen här är av tillfällig natur.
Luftkvalitet

Genomförandet av detaljplanen kan innebära att luftkvaliteten försämras på kort sikt när
transporter för att höja vallen och iordningsställa parken ska färdas till och inom planområdet. Påverkan på människor bedöms dock bli liten, eftersom närmaste bostadsområde ligger ca 80 meter från den östra delen av vallen. Den befintliga vallen i planområdets norra
gräns skyddar också bebyggelse i viss mån från olägenheter vid anläggandet av parken.
På lång sikt bedöms parken kunna locka fler besökare än idag, och några av dessa kommer
att använda bil för att nå parken. Antalet bedöms dock bli så lågt, att påverkan på luftkvaliteten blir mycket liten.
Vattenkvalitet

Planområdet ligger inte inom verksamhetsområde för VA-verksamhet. Dagvatten från
planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till dagvattenledning norr om planområdet i Lindängen. Spillvatten från parken kommer att ledas till det kommunala spillvattennätet i Lindängen.
Slutlig recipient för dagvatten är Malmö hamnområde, vars ekologiska status är måttlig, och
med otillfredsställande kemisk status. Ekologisk status för recipienten beror framför allt på
den generella övergödningen av kustvattnet, och förbättringar tar mycket lång tid för att ge
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effekt i vatten. Kemisk status i Malmö hamnområde är otillfredsställande dels på grund av
föroreningar i sediment i hamnområdet, och på grund av luftburna föroreningar. Beslutade
miljökvalitetsnormer för Malmö hamnområde är måttlig ekologisk status, och god kemisk
ytvattenstatus med undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver och kvicksilverföreningar. God kemisk status bedöms kunna uppnås 2027.
Den föreslagna användningen av planområdet innebär ingen förändring av vattenkvaliteten
i slutrecipienten. Inom ramen för projektet diskuteras om dräneringsvatten från åkermarken söder om Yttre Ringvägen, som idag går i ledningar genom planområdet och som är
kopplade till dagvattennätet i Lindängen, kan fördröjas i parken. På så sätt minskas belastningen på dagvattennätet inne i staden. Lägre belastning på befintligt dagvattennät norr om
planområdet, har potential att i förlängningen leda till att färre bräddningar sker av orenat
avloppsvatten i staden som helhet. Detta kan bidra till minskad övergödning av kustvattnet.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
Skyfall och dagvatten

Lindängelund kommer även fortsättningsvis att bestå av till största delen vegetationsklädda
ytor. Planförslaget innebär ingen förändring eller ökning av belastningen på det kommunala
dagvattennätet och ökar inte risken för översvämning vid skyfall i intilliggande områden.
Vatten från lättare regn stannar idag inom planområdet, medan kraftigare regn belastar dagvattennätet norr om planområdet och i vissa fall ställer sig i gång- och cykelstråket norr om
planområdet.
När parken utformas i detalj inför anläggning av planteringar, markmodellering med mera,
är det möjligt att genom särskilda åtgärder minska belastningen på dagvattennätet norr om
planområdet. Vilka av dessa åtgärder som blir aktuella behöver utredas vidare i samband
med projektering och kostnadskalkylering. Föreslagna åtgärder är:
•

Höja gångväg genom vall i norr

•

Fördröjning i östra delen av parken

•

Höja trumma vid breddningsdike

•

Ta ut dräneringsvatten från söder om Yttre Ringvägen till sjö i parken

Mindre belastning på dagvattennätet innebär också en förbättrad situation vid skyfall för
tidigare översvämningsdrabbade bostadsområdena norr om planområdet.
Markföroreningar

Bakgrund
Planområdet har tidigare utgjorts av åkermark men i tidigare utbyggnad av Lindängelund
transporterades massor till området under åren 2009–2015. Flygfotografier visar att upplagring av massor har skett även tidigare än 2009.
Tyréns har 2019 på uppdrag av fastighets- och gatukontoret utfört en miljöteknisk undersökning av den ytliga jorden (cirka 0–0,2 m under markytan) i Lindängelund. Syftet med
undersökningen har varit att undersöka om det föreligger några risker för människor som
vistas i området, samt att utreda om det förekommer spridning av föroreningar via grundvattnet. Undersökningen har även syftat till att ge fördjupad kunskap om föroreningssituationen inom området inför det fortsatta arbetet med att utveckla Lindängelund.
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Provtagning och analys
Undersökningen har utförts genom provgropsgrävning enligt ISM-metodiken där ett stort
antal stickprover samlats till gemensamma samlingsprover. Området har delats in i delområden, där varje delområde bestått av mellan 14 och 54 st rutor (20x20 m eller 40x40 m
stora).

Översikt över provtagna delområden, färger efter delområden. Bilden är hämtad från Tyréns slutrapport för Miljöteknisk markundersökning, Lindängelund, Malmö (2019-10-18).

I varje ruta har tre provpunkter placerats och från varje delområde har sedan tre samlingsprover sammanställts och analyserats. Således innebär provtagningen samlingsprover med
triplikat från varje delområde. Totalt har 39 st samlingsprover analyserats med avseende på
metaller och PAH. Utöver detta har 5 st generalprov (bestående av jord från flera olika
samlingsprover) sammanställts. Dessa har analyserats med screeninganalys. Totalt har 6 st
grundvattenrör installerats inom undersökt område. Fyra av dessa har provtagits och analyserats med avseende på bl.a. metaller, PAH och oljekolväten.
Resultat
Resultaten av jordanalyser visar endast på något förhöjda halter av PAH H i tre samlingsprover och ett screeningprov. Halten av PAH H överskrider riktvärdet för känslig markanvändning (KM), men underskrider med god marginal riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM). Föroreningssituationen i den ytliga jorden inom området bedöms därmed som låg, och inga oacceptabla risker bedöms föreligga för de som uppehåller sig tillfälligt eller arbetar inom området.
Med avseende på grundvattnet har inga organiska ämnen påvisats i proverna. Metallhalterna i filtrerat vatten är generellt låga till måttliga, och ingen betydande spridning via
grundvattnet till undersökta provpunkterna bedöms föreligga.
Planområdet bedöms som lämpligt för ändamålet med detaljplanen.
Fortsatt arbete
Parallellt med detaljplanearbetet och i det fortsatta arbetet med Lindängelund utreds markmiljön i Lindängelund. Fastighets- och gatukontoret har för avsikt att provta de massor
som placerats i området sedan tidigare masshantering, för att avgöra om det förekommer
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förhöjda halter av föroreningar djupare ner i jorden. Provtagningen kommer att genomföras i etapper där planområdet prioriteras i första hand. Detta regleras inte i detaljplanen,
utan genomförs i samråd med miljöförvaltningen.
Omgivningsbuller

Trafikbuller
Planområdet är utsatt för trafikbuller från intilliggande trafikleder, såsom Yttre Ringvägen,
samt spårtrafik på kontinentalbanan. En bullerutredning har genomförts (Trafikbullerutredning, TYRÉNS 2018-05-17) som visar hur bullersituationen ser ut idag respektive hur den
beräknas se ut år 2040 med en prognosticerad ökad trafik på väg och järnväg. Utredningen
visar att med den föreslagna höjningen av bullervallen kommer bullernivåerna i parken att
hållas ungefär på dagens nivå även med en ökad trafikmängd.
Naturvårdsverkets rekommendation kring buller i friluftsområden är att rekreationsområden i tätort ska ha en bullernivå som understiger 55dBA ekvivalentnivå för vardagsmedeldygn. Naturvårdsverket rekommenderar vidare att för friluftsområden där ljudnivå utgör en
särskild kvalitet ska ljudnivån inte överstiga 40 dBA evivalentnivå för vardagsmedeldygn.
Den sistnämnda nivån är mycket svår att uppnå i en stadsmiljö utöver väldigt avskilda ytor.
Kartorna nedan visar ekvivalent ljudnivå från kl. 06-22 för nuläget respektive för prognosår
2040 med den planerade höjningen av bullervallen. Med en ekvivalent ljudnivå för dag och
kväll (kl. 06-22) fås något högre värden än om dygnsekvivalent ljudnivå hade illustrerats.
Kartan för prognosår 2040 med uppbyggd ås visar att ljudnivån i nästan hela området ligger
under 55 dBA och att stora delar av området även ligger på en ljudnivå under 50 dBA, särskilt inom planområdet. Ljudnivåerna bedöms acceptabla för parken.

Ekvivalent ljudnivå från kl. 06-22 för nuläget med dagens trafikmängder (2018) och befintliga höjder för
bullervallen (ca 35-45 möh).
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Ekvivalent ljudnivå från kl. 06-22 för år 2040 med prognostiserad ökning av trafiken samt med en höjning av bullervallen till ca 47-60 möh.
3.3 Ekonomiska konsekvenser
Övriga ekonomiska konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen innebär en investering och en ökad driftskostnad för kommunen när parken ska byggas och skötas.
3.4 Konsekvenser för fastigheter

Samtliga fastigheter inom planområdet är i Malmö stads ägo. Planens genomförande innebär inga konsekvenser för befintliga fastigheter.
Fastighet Lockarp 44:1
Inom fastigheten finns ledningsrätt för Svensk-danska broförbindelsen SVEDAB AB (aktnummer 1280K 78/2003.1). Detaljplanens genomförande påverkar inte rätten för
SVEDAB att ha dagvattenanläggning kvar.
Inom fastigheten finns fyra dikningsföretag (Katrinetorps mfl hemman från år 1917, 1920
(2s st) och 1999). Detaljplanens genomförande påverkar inte dikningsföretagen.
Fastighet Lockarp 24:1
Inom fastigheten finns ledningsrätt för Svensk-danska broförbindelsen SVEDAB AB (aktnummer 1280K 78/2003.1). Detaljplanens genomförande påverkar inte rätten för
SVEDAB att ha dagvattenanläggning kvar.
Inom fastigheten finns fyra dikningsföretag (Katrinetorps mfl hemman från år 1917, 1920
(2s st) och 1999). Detaljplanens genomförande påverkar inte dikningsföretagen.
Fastighet Lockarp 38:1
Inom fastigheten finns ledningsrätt för Svensk-danska broförbindelsen SVEDAB AB (aktnummer 1280K 78/2003.1). Detaljplanens genomförande påverkar inte rätten för
SVEDAB att ha dagvattenanläggning kvar.
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Inom fastigheten finns fyra dikningsföretag (Katrinetorps mfl hemman från år 1917, 1920
(2s st) och 1999). Detaljplanens genomförande påverkar inte dikningsföretagen.
Fastighet Fosie 162:25
Inom fastigheten finns ledningsrätt för Svensk-danska broförbindelsen SVEDAB AB (aktnummer 1280K 78/2003.1). Detaljplanens genomförande påverkar inte rätten för
SVEDAB att ha dagvattenanläggning kvar.
Inom fastigheten finns fyra dikningsföretag (Katrinetorps mfl hemman från år 1917, 1920
(2s st) och 1999). Detaljplanens genomförande påverkar inte dikningsföretagen.
3.5 Samhällskonsekvenser
Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Behovet av gröna
miljöer är bra för människor i alla åldrar, men det är särskilt viktigt för barn. Parken har
förutsättningar att utvecklas med flera karaktärer som inte går att skapa i mindre parker,
och som ger upplevelser utöver de vanliga. Parkens närhet till Lindängen gör att det är lätt
för barn som bor i närheten att gå eller cykla hit. Barn i övriga Malmö har längre avstånd,
men den stora parken måste ses som en tillgång för barn i hela Malmö, eftersom Malmö
har relativt lite yta park och natur per invånare. Jämfört med andra stora naturområden i
Malmös närhet, är Lindängelund närmare för fler barn.
Barn i familjer med små resurser är särskilt beroende av att staden även innehåller rikligt
med gröna miljöer som är lätta att nå.
Jämställdhet

Kvinnor har generellt sämre tillgång till bil, varför grönområden som enkelt kan nås med
gång, cykel eller kollektivtrafik är särskilt gynnsamma ur ett jämställdhetsperspektiv. Parkens närhet till Lindängen gör att det är lätt för kvinnor som bor i närheten att gå eller
cykla hit. Kvinnor i övriga Malmö har längre avstånd, men den stora parken måste ses som
en tillgång för alla kvinnor i Malmö, eftersom Malmö har relativt lite yta park och natur per
invånare. Jämfört med andra stora naturområden i Malmös närhet, är Lindängelund närmare för fler kvinnor.
Tillgänglighet

Planområdet har idag nivåskillnader i form av kullar, vall och sjö - nivåskillnader som kommer att bli än större när vallen höjs och sjön kan utökas. Tack vare parkens storlek är det
möjligt att utforma gångstråk med tillgängliga lutningar, så att viktiga och spännande platser
i parken kan nås även av personer med begränsad rörlighet. De bullerskyddade miljöerna
på vallens norrsida är viktiga för återhämtning och vila, och särskilt viktiga för personer
med nedsatt hörsel och neurologiska funktionshinder.
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4 Genomförande
4.1 Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom fastighets- och gatukontoret för genomförandet av detaljplanen.
Kommunen ansvarar för att frågor kring eventuella lantmäteriförrättningar, ledningar, ledningsrätter, dikningsföretag och avtal som berör planområdet samordnas.
E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Ansökan om vattenverksamhet
Parallellt med detaljplanearbetet pågår en ansökan om vattenverksamhet för de två dammarna som har grävts ut i området. Ansökan görs i efterhand och avser dammarnas nuvarande storlek och utformning. Ansökan är pågående och beslut från domstol beräknas
komma under 2021.
Tidplan

Utbyggnaden av parken inom planområdet kommer att genomföras i etapper. Första etappen beräknas kunna påbörjas 2022 – 2023. Detaljplanen bedöms vara helt genomförd
2035.
4.2 Tekniska genomförandefrågor

Ingrepp i fornlämning regleras i Kulturmiljölagen (1988:950) och beslut gällande detta fatttas av länsstyrelsen.
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.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Planområdet är beläget inom normal insatstid, under 10 minuter, för räddningstjänsten.
4.3 Ekonomiska genomförandefrågor
Övriga ekonomiska genomförandefrågor

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

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 att den gällande detaljplanen reglerar området som NATUR,
vilket innebär begränsningar i hur området kan förvaltas, anläggas och användas. Den gällande detaljplanen har också en begränsad yta med egenskapsbestämmelsen ”sjö”, vilket
inte stämmer överens med befintlig höjdsättning av området. Vidare har den gällande detaljplanen begränsning i markhöjder för den vall som i söder skyddar området för buller.
För att bullernivåerna i parken inte ska öka med en ökande trafik på Yttre Ringvägen, behöver vallens höjd på sikt ökas.
Planförfarande

Detaljplanen har sedan planuppdrag handlagts med ett utökat planförfarande i enlighet
med 5 kap 7§ plan- och bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Planområdet omfattade vid planuppdraget ett större område,
där bland annat botanisk trädgård med omfattande besöksverksamhet ingick. Anläggandet
av botanisk trädgård med besökscentrum är en betydande investering, vilket var del av bakgrunden till att utökat förfarande ansågs lämpligt.
Planområdet har nu avgränsats till att inte omfatta ytan för planerad Botanisk trädgård och
Världsträdgårdarna i den nordvästra delen av Lindängelund. Därför bedömer stadsbyggnadskontoret att det inte längre är motiverat att handlägga planen med utökat förfarande.
Avsikten är att i samband med att stadsbyggnadsnämnden beslutar om att skicka detaljplanen på samråd, ändra förfarande till standardförfarande, eftersom detaljplanens omfattning
har minskats sedan planuppdraget. Standardförfarande innebär att detaljplanen ska antas av
stadsbyggnadsnämnden i kommunfullmäktiges ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och
bygglagen.
Historik i processen

Detaljplanen påbörjades redan 2015, och då som en återstart av ett tidigare detaljplanearbete med start 2011. Arbetet med detaljplanen har varit vilande under lång tid, eftersom det
funnits oklarheter kring tidplanen av utbyggnaden av parken. Det har också tillkommit frågor om hantering av de massor som tillförts området i form av markmodellering.
Visionen för hela Lindängelund är att parken både ska vara ett öppet rekreationsområde
men också besöksmål i form av Katrinetorp och en botanisk trädgård. Denna inriktning är
beslutad i tekniska nämnden och kommunstyrelsen (år 2009), men tidplanen och det ekonomiska genomförandet är ännu inte fullt ut beslutad. Därför innehåller samrådsförslaget
för detaljplanen inte den del av parken som i framtiden kan komma att utgöra den botaniska trädgården. En botanisk trädgård med besöksverksamhet behöver utredas separat om
en sådan är aktuell att genomföra.
Medverkande

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

Planområdet är beläget strax norr om Yttre Ringvägen, mellan Trelleborgsvägen och Arrievägen. Planområdet gränsar i norr till bostadsområdet Lindängen och i väster till Katrinetorps gård. I öster gränsar planområdet till järnvägsspår – kallat Kontinentalbanan.
Planområdet är cirka 55 hektar.
Planområdet omfattar fastigheterna Lockarp 44:1, Lockarp 38:1, Lockarp 24:1 samt Fosie
162:25.
Samtliga fastigheter ägs av Malmö kommun.
Ledningsrätt (aktnummer 1280K 78/2003.1) berör dessa fastigheter inom planområdet:
Lockarp 44:1, Lockarp 38:1 och Lockarp 24:1. Ledningsrätten innebär rätt att anlägga, bibehålla och förnya dagvattenanläggning med tillhörande anordningar. Ledningsrätten tillfaller Svensk-danska broförbindelsen SVEDAB AB.
FOSIE
162:25

LOCKARP 44:1
LOCKARP 24:1

LOCKARP 38:1
RINGVÄGEN 1:1

Ortofoto med planområdet inom vit, streckad linje. Fastighetsgränser i röd linje, fastighetsbeteckningar i vit text.
Ledningsrätt markerade med blå linje.

Inom planområdet finns fyra dikningsföretag under namnet dikningsföretag Katrinetorps
mfl hemman från år 1917, 1920 (2 st) och 1999.
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Dikningsföretag Katrinetorp m fl hemman. Dikningsföretag markerad med heldragen ljusblå linje, båtnadsområde
inom blåstreckat område. Planområdet inom vit, streckad linje.
Platsens historik

Planområdet har, före de markarbeten som gjorts för att anlägga park och skyddsvallar, använts som åkermark för odling.
Stråk, platser, struktur, sammanhang

Området är till stora delar anlagt som en extensiv park med markmodellering i form av vallar, kullar och sänka med vattensamling. Området används idag som rekreationsområde,
men har också i mindre del använts som odlingslotter. Den sydvästra delen av parken, Millennieskogen, är anlagd och planterad enligt Program för Malmö Botaniska trädgård i Lindängelund. I söder närmast Yttre Ringvägen finns vallar med en högsta höjd om 43 meter över
havet.
Parken ligger nära Lindängen, med flera gång- och cykelvägar som kopplar samman områdena. Stråken genom Lindängen är inte så visuellt tydliga. Lindängens gräns mot söder och
parken består av en planterad vall, som anlagts i samband med utbyggnaden av Lindängen,
för att skydda mot buller. Vallen gör att kopplingarna till Lindängelund är delvis visuellt
skymda.
Kulturmiljö

Värdefulla bebyggelsemiljöer
Strax väster om planområdet finns Katrinetorps gård med tillhörande trädgård och park.
Katrinetorp ingår i översiktsplanen för Malmö som kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö.
Katrinetorpsstigens sträckning i öst-västlig riktning återfinns på skånska rekognoseringskartan från år 1812, och finns i delar inom planområdet och är en del av parkens framtida utformning.
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Arkeologi
I Lindängelundsområdet finns många registrerade fornlämningar, och dessa har undersökts
i flera olika delområden. Inom planområdet har ytan för Millenieskogen, har undersökts inom
etapp 1 (år 1993-1994 arkeologisk undersökning) och de mellersta och östra delarna av
planområdet inom etapp 3 och 4 (år 1996 – slutundersökning, respektive år 2006 arkeologisk undersökning).
Sammanfattningsvis visar fynden på bosättningar från yngre och äldre stenåldern, med
långhus, gropar, brunn, gravar mm. Flera fynd har gjorts av stridsyxor och eventuell offerplats.
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns två registrerade fornlämningar inom planområdet, och flera möjliga fornlämningar.
Naturmiljö

Planområdet omfattar inte något område som är särskilt utpekat i Naturvårdsplan för
Malmö.
En sammanställning av utförda artinventeringar har utförts av fastighets- och gatukontoret
i januari 2021. Den grundar sig på artinventeringar utförda under sommaren 2019, samt
rapporter från artportalen. Samtliga artlistor har därefter uppdaterats utifrån 2020: års rödlistning.
Sammanställningen visar på att Lindängelund innehåller en stor mängd arter trots att området biotopmässigt kan betraktas som ungt och det finns ett flertal rödlistade arter (31 fågelarter, 6 kärlväxter, 3 skalbaggar och 1 gaddstekel). (Se vidare Sammanställning av artinventeringar, FGK 20210127)
I området har även ätlig groda, som är fridlyst i Sverige observerats. Ätlig groda anses dock
som vanligt förekommandet i Sydvästra Skåne och förekommer på flera platser i Malmö.
Sammanställningen visar att dammarna har en stor betydelse för den biologiska mångfalden
i området idag och utgör viktiga födosöksområden för både fåglar, groddjur, insekter och
fladdermöss m fl.
De rödlistade arter som anses kräva särskild skyddsåtgärd är de rödlistade fåglar som
häckar i området.
Topografi, landskap, grönstruktur

Parken är idag modellerad med bullervall, mindre sjö, kullar med mera. Det finns möjlighet
till vyer ut mot odlingslandskapet från bullervallens krön och vid de två gångbroar som
korsar Yttre Ringvägen, Lindängelundstigen och Bronsåldersstigen. Markhöjderna varierar
från drygt 40 meter över havet på den södra vallens högsta punkter och cirka 25 m vid lågpunkter centralt i parken som idag utgör vattensamlingar. Vallen i gränsen mot Lindängen i
norr har högsta höjd av ca 35 m, medan Katrinetorp och Millennieskogen har markhöjder
runt 30 m.
Rekreationsområdet används i delar, men det finns vissa ytor som är avspärrade för allmänheten.
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Höjdkarta över Lindängelund. Mörk färg visar högre höjder. Planområdet inom vit, streckad linje.

Markavrinning – dagvatten och skyfall
Markförhållandena inom planområdet och större delen av Lindängelund är sådana att vatten generellt rinner från Lindängelund och norrut. De två dammarna inom planområdet,
har tillrinning främst av ytvatten från södra delarna av Lindängelund, men även från dräneringsvatten från Millennieskogen.
Norr om Lindängelund vid Kastanjegården, finns kommunala dagvattenledningar. Dagvatten från Lindängelund belastar detta dagvattensystem vid större regn, men inte vid lättare
regn.
Befintlig dräneringsledning från slätten söder om Yttre Ringvägen, löper norrut genom
Lindängelund och ansluter även den till kommunala dagvattenledningar norr om planområdet.
Bostadsområdet Kastanjegården har varit drabbat av översvämning vid skyfall.
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Utdrag ur skyfallskartering för Malmö. Planområdet inom orange, streckad linje. Lågpunkter där vatten samlas vid
skyfall redovisas med blå, röda och orange fält, flödesvägar redovisas med blå linjer. Inom planområdet samlas vatten
vid dammarna. Norr om planområdet ställer sig vatten längs det öst-västliga gång- och cykelstråket.
Kollektivtrafik

Tre olika stadsbusslinjer har hållplatslägen i närliggande Lindängen och Kastanjegården.
Idag går linje 2 mellan Kastanjegården och Västra hamnen via Malmö central, och linje 8
går mellan Lindängen, Malmö central och Hyllie. Linje 33 går mellan Ön och Värnhem via
Hyllie och Lindängen.
Närmaste hållplatsläge för stadsbuss är Kastanjegården linje 2, som ligger cirka 150 meter
norr om huvudentrén till Landskapsparken. Hållplatsen är av stor betydelse för det kollektiva
resandet till Lindängelund. Det finns också hållplatser vid Tenorgatan och längs Munkhättegatan i Lindängen, ca 650 m från planområdet.
Regionbuss 170 mot Hyllie Central respektive Lund Norra Fäladen via Lund LTH, trafikerar Lindängen med hållplats vid Munkhättegatan.
För resor med tåg ligger Svågertorp station cirka 2,5 kilometers från Lindängelund och
Hyllie station cirka 3,5 kilometer från Lindängelund.
I det pågående arbete med Storstadspaketet utvecklas stråk för Malmöexpressen som är ett
koncept för busstrafik med hög kapacitet och framkomlighet. När de nya stråken är färdigställda kommer de eldrivna Malmöexpresslinjerna 2 och 8 att ha hållplatslägen nära Lindängelund. Linje 2 kommer att gå från Kastanjegården till Nyhamnen via Söderkulla, Södervärn och Malmö central. Linje 8 kommer att gå från Lindängen till Västra hamnen via Hermodsdal, Triangeln station och Malmö central.
Gång-, cykel- och biltrafik

Området nås norrifrån via det gång- och cykelvägnät som finns genom Lindängen. Precis
norr om Lindängelund går även ett huvudcykelstråk i öst-västlig riktning. Ytterligare ett utpekat huvudcykelstråk, Lindängelundstigen, går rakt igenom Lindängelund i nordsydlig riktning. I norr leder stråket mot Lindängen och centrala Malmö och i söder leder det ut till det
öppna slättlandskapet. Det går också att nå området som gående och cyklist via de gångoch cykelbroar i söder och sydöst över Yttre Ringvägen och kontinentalbanan.
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I väster angränsar planområdet till Katrinetorp dit det är lätt att ta sig med bil från både
Yttre Ringvägen och Trelleborgsvägen. Det går även att närma sig planområdet med bil
norrifrån vid Kastanjegården. Inom Lindängelund tillåts endast behörig fordonstrafik, som
till exempel driftsfordon och transporter vid arrangemang.
Idag finns en större parkering vid Katrinetorp, där det även är möjligt att parkera som besökare till parken. Det finns också en mindre parkeringsplats norr om planområdet intill
Kastanjegården med närhet till Terrasserna och framtida huvudentré till Landskapsparken.
Teknisk försörjning

Planområde ingår inte inom verksamhetsområde för spillvatten och vatten, och det finns
inga VA-ledningar inom området idag.
Ledningar för spillvatten och vatten finns i Gånglåtsstigen norr om planområdet, vilka har
kapacitet för att till exempel ansluta toaletter placerade i norra delen av parken.
5.3 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
I direkt anslutning till planområdet finns europaväg 6 (Yttre Ringvägen) och järnvägsstråket
Arlöv-Malmö-Lockarp/Lernacken (kontinentalbanan) vilka båda är klassade som riksintresse. Inget av dessa påverkas av de föreslagna åtgärderna inom planområdet. Detaljplanen
fastställer zonen längs med väg och järnväg som skyddsområde, med samma utbredning
som tidigare detaljplan. Detaljplanen möjliggör även att vallarnas höjd höjs, vilket ger ett
bättre skydd mot olyckor på väg och järnväg och ett bättre bullerskydd. Parken kommer i
framtiden troligtvis besökas och användas av fler, men skyddsområdet ger förutsättningar
att säkra att allmänheten inte vistas för nära väg och järnväg.
Söder om Yttre Ringvägen klassas området Foteviken – Glostorp som riksintresse för kulturmiljövård. Riksintresset påverkas inte av förändringar inom planområdet eftersom planområdet är beläget på motsatt sida yttre Ringvägen. De visuella förändringarna inom planområdet med en högre vall bedöms inte påverka upplevelsen från riksintresset.
Översiktsplan

Planområdet redovisas i översiktsplanen som existerande park och natur. Lindängelundsstigen i nord-sydlig riktning redovisas som existerande prioriterad grön koppling, och existerande prioriterat huvudcykelnät. Katrinetorpsstigen redovisas som existerande övrigt huvudcykelnät. Översiktsplanen pekar också ut planerat övrigt huvudcykelnät som en förlängning av Gånglåtsstigen och Spelmansstigen.
Yttre Ringvägen är väg för farligt gods, liksom kontinentalbanan utgör järnväg för farligt
gods. Översiktsplanen anger att del av planområdet ligger inom område där risker från
dessa ska beaktas.
I översiktsplanens platsspecifika riktlinjer för Fosiestråket anges:
•

Kopplingar mellan park- och rekreationsområdet Lindängelund och övriga delar av
Lindängen ska göras tydligare för att ge bättre möjligheter till att röra sig i området.

•

Delar av Fosiestråket är bland Malmös värst drabbade områden i samband med extrema regn, och översvämningsytor ska därför beaktas i parker och fritids- och rekreationsområden.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Området är tidigare planlagt. Berörd gällande detaljplan är Dp 4324 Lindängelunds rekreationsområde.
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Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft.
5.4 Underlag till planarbetet
Förstudie/parallella uppdrag/arkitekttävling

År 1999 antogs detaljplan 4324 för Lindängelunds rekreationsområde, med syftet att utveckla ett nytt natur- och rekreationsområde i södra Malmö.
2007 gav kommunstyrelsen tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten att förlägga
en botanisk trädgård i Lindängelund.
Dåvarande gatukontoret arrangerade och genomförde därför under 2008 ett parallellt uppdrag. Syftet var att analysera och ta fram underlag för ett program för Malmö Botaniska
trädgård. Uppdragen genomfördes efter en öppen förfrågan och prekvalificering där fem
företag tilldelades uppdraget. Sydväst arkitektur och landskap fick uppdraget att utveckla
sitt inlämnade förslag i enlighet med bedömningsgruppens utvärdering och arbetet sammanställdes i Program för Malmö Botaniska trädgård i Lindängelund (2009).
Program för Malmö Botaniska trädgård i Lindängelund (2009) beskriver visionen för Lindängelund som helhet med fokus på de västra delarna och den botaniska trädgården. Programmet beslutades av tekniska nämnden år 2009, och antogs därefter av kommunstyrelsen. I programmet ingår en ”masterplan” för hela Lindängelund, som fortfarande utgör den
långsiktiga målbilden för områdets utveckling.
Tekniska nämnden har därefter genom olika beslut uppdragit åt dåvarande gatukontoret att
under perioden 2011–2014 genomföra delar av projektet i olika omgångar. Först fattade
tekniska nämnden beslut om grundläggande investeringar i Lindängelund i form av bullerskydds- och infrastrukturåtgärder. Därefter fattade tekniska nämnden beslut om utvecklingen och anläggandet av Millennieskogen. Slutligen fattade tekniska nämnden beslut om basutformning av Terrasserna och att ta delområdet i anspråk för odling i olika former. Odlingsprojektet pågick fram till 2018 och avvecklades därefter tillsvidare.
Parallellt med uppdragen ovan ansökte dåvarande gatukontoret om en ny detaljplan för
Lindängelund (dnr: SBN 2015–482) för att möjliggöra utvecklingen i enlighet med masterplanen. Planarbetet påbörjades men fullföljdes aldrig.
I april 2020 fick fastighets- och gatukontoret i uppdrag att återuppta arbete med ny detaljplan för del av Lockarp 44:1 m fl. (TN-2020-585).
Parallellt med detaljplanearbetet pågår även en ansökan om vattenverksamhet för de två
dammar som redan har grävts ut i området. Ansökan avser dammarnas nuvarande storlek
och utformning. Ansökan är pågående och beslut från domstol beräknas under 2021.
Kommunövergripande dokument

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skyfallsplan för Malmö, 2017
Grönplan för Malmö, 2003
Naturvårdsplan för Malmö, 2012
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
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
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Utredningar till grund för planförslaget

•
•
•
•
•
•

Miljöteknisk markundersökning. Tyréns/Fastighets- och gatukontoret Malmö stad
2019-10-18
Trafikbullerutredning. Tyréns/Fastighets- och gatukontoret Malmö stad 2018-0507
Sammanställning av artinventering för del av Lindängelund. Fastighets- och gatukontoret Malmö stad 2021-01-27
Arkeologisk förundersökning 2000 Lindängelund etapp 4
PM Skyfall Lindängelund. Fastighets- och gatukontoret Malmö stad 2020-12-15.
Program för Malmö Botaniska trädgård i Lindängelund. Gatukontoret Malmö stad
2009.
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