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Kapitel 1 - Inledning
Hur samrådet bedrivits

Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om samråd den 18 feb 2021.
Samrådstiden var 5 mars 2021 – 6 april 2021. Planförslaget skickades för samråd till remissinstanser och sakägare. Planförslaget var tillgängligt för kännedom på www.malmo.se.

2 (3)

Kapitel 2 - Inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets
ställningstaganden
Följande sammanställning redovisar synpunkter som har kommit in under samrådet. Personnamn anges inte. Stadsbyggnadskontorets kommentarer redovisas i kursiv stil.
Myndigheter

Länsstyrelsen, diarienummer SBN-2015-482-53:
Länsstyrelsens formella synpunkter
Hälsa och säkerhet – markföroreningar
Av planhandlingarna framgår att det på fastigheten har det spritts ut massor av okänt ursprung. Länsstyrelsen kan bara tolka den informationen som finns i planbeskrivningen. Där
framgår att det finns en utförd provtagning. Prover verkar endast vara uttagna i markytan.
Vilken typ av massor som marken är utfylld med under dessa ytliga massor framgår inte.
Det saknas kunskap om föroreningsstatus på marken i sin helhet. Det är möjligt att man
kan utgå från att den underliggande jorden har samma föroreningsinnehåll, men det är inte
självklart så. Länsstyrelsen menar därför att man hade behövt ta ut ett antal prover på djupet också i samband med provgropsgrävningen. Vidare styrs riktvärdet för PAH-H av exponeringsvägen intag av växter.
Länsstyrelsen efterfrågar kommunens samlade bedömning om området anses lämplig för
känslig markanvändning park- och rekreationsområde. (1)
Hälsa och säkerhet – risker, väg, farligt gods mm
Planområdet ligger intill Europaväg 6, vilket är bl.a. utpekad led för transporter av farligt
gods. Det är positivt att kommunen avser att studera utbredning av skyddsområdet i det vidare planarbetet. Planbeskrivningen skulle vinna på att utförligare beskriva vilka risker som
finns vid planerandet av ett park- och rekreationsområde som uppmuntrar till vistelse intill
ett större transportled. (2)
Länsstyrelsens rådgivning
Information om biotopskydd
Länsstyrelsen vill erinra om de generella biotopskyddsbestämmelserna. Enligt 7 kap 11 §
miljöbalken får verksamheter inte utföras och åtgärder inte vidtas som kan skada naturmiljön inom små mark- eller vattenområden (biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt
skyddsvärda. De särskilt skyddsvärda biotoperna anges i bilaga 1 till 5 § Förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm. Till de särskilt skyddsvärda biotoperna hör bland annat alléer.
Länsstyrelsen anser att det är angeläget att biotopskyddsområden får ett fullgott skydd
inom planlagd mark så att biotopens värde kan bevaras i så stor utsträckning det är möjligt
och att de fortsättningsvis kan fylla funktioner inom planområdet. I första hand bör ett biotopskyddsområde läggas inom allmänplatsmark med planbestämmelsen NATUR.
Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet, medge undantag från förbudet. Om särskilda skäl föreligger att medge dispens, kan kompensationsåtgärder som innebär att olika biotoper nyskapas i viss mån utgöra ersättning för den biotop som skadas av
åtgärden.
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Eventuella dispensansökningar eller samråd bör göras tidigt i processen eftersom utfallet
kan påverka detaljplanens utformning. (3)
Information om skyddade arter
Av handlingar framgår att det finns arter som groddjur och fladdermöss inom föreslaget
planområde. Samtliga av dessa arter omfattas av skydd enligt artskyddförordningen.
Länsstyrelsen råder kommunen att komplettera kommande planhandlingar med redogörelse för de skyddade arternas förekomster. Samt om skyddade arter berörs, vidare redogöra för hur respektive skyddad arts miljöer och fortlevnad påverkas och i vilken omfattning de kan komma att beröras av detaljplanens genomförande. Hur påverkan i så fall ser
ut, vilka åtgärder som planeras att vidtas för att undvika skada och klargöra i de fall dispensprövning enligt artskyddsförordningen kommer att krävas eller alternativt om anmälan
för skyddsåtgärder enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska göras.
Länsstyrelsen vill erinra om att artskyddet alltid gäller, även om en detaljplan har vunnit
laga kraft. Kan inte dispens från artskyddet lämnas kan planen inte genomföras. I ett samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken får Länsstyrelsen besluta att den anmälningsskyldige ska
vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skador på naturmiljön.
Länsstyrelsen vill också erinra om betydelsen av att spridningskorridorer och passager mellan värdefulla marker. (4)
Information om fornlämningar
Planområdet är oerhört stort och det har tidigare genomförts arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar i olika omgångar sedan 1993. En stor fornlämning har
dock inte undersökts mer än mycket begränsat,
L1988:1550 boplatsområde. Vid denna krävs det tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen före
exploatering. I andra delar av området anser Länsstyrelsen att det är värdefullt om Malmö
stad först samråder med länsstyrelsens kulturmiljöenhet, då parken nog framskrider i etapper. Det är svårt att få en helhetssyn på alla arkeologiska insatser som genomförts på hela
ytan p.g.a. planområdets storlek. (5)
Boplats L1988:1550
https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5a8850f8-c365-4a4e-a7dd-7d7ca909264a
Länsstyrelsens bedömning
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt
ändamål gällande markföroreningar och risker, väg, farligt gods mm. enligt ovan så att det
visas att platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Provtagningen av området är ett pågående och mycket omfattande arbete, som genomförs av fastighets- och gatukontoret i samråd med miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen har förelagt fastighetsoch gatukontoret att provta massor ner till naturlig jord, för att klarlägga föroreningssituationen.
Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter kring senaste provtagningen – som omfattar
provtagning på större djup och en stor del av planområdet. Resultatet kommer att analyseras under 2022.
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Det är stadsbyggnadskontorets bedömning att området idag är lämpligt för användningen park.
Efter hand som parken utvecklas kommer marken att provtas i detalj; det är då möjligt att bedöma även djupare liggande jordlagers innehåll. Det är också stadsbyggnadskontorets bedömning
att parken kan göras lämplig för ändamålet, om det vid ett senare tillfälle upptäcks hittills
okända markföroreningar i djupare liggande lager. Det är heller ingen risk att eventuella djupare
liggande föroreningar förblir oupptäckta, eftersom det pågår en parallell process inom det föreläggande som miljöförvaltningen ålagt fastighets- och gatukontoret. Det är osannolikt att det skulle
påträffas föroreningar som är av en sådan art att de inte kan avhjälpas på ett eller annat sätt och
med för kommunen rimliga kostnader.
Områdets storlek och massornas omfattning gör det svårt att provta och eventuellt åtgärda massor
ner till naturlig jord, i ett svep. Det är stadsbyggnadskontorets bedömning att det inte gagnar de
värden som finns i området och parkens besökare att utvecklingen av området står still, vilket
kan bli en följd om hela den eventuella föreoreningssituationen måste vara klarlagd och avhjälpt
innan detaljplanen vinner laga kraft.
2. Inom området 0-30 meter ifrån farligt godsled anger RIKTSAM att det är lämplig användning
med motionsslingor, gång- och cykelleder och liknande. Inom denna del av vallen finns idag också
ett svackdike och del av den befintliga bullervallen, vilka också är innebär en riskreducering.
RIKTSAM anger också att mellan 30-70 m från riskkällan är det lämpligt att använda marken för idrotts- och sportanläggningar utan betydande åskådarplats. Detta kan jämställas med
normal användning av parken, med gångvägar, sittplatser och mindre samlingsplatser.
Om avståndet till riskkällan är över 150 m krävs inga ytterligare riskhänsyn enligt RIKTSAM. Avståndet till den festplats som finns med i visionen för parken, överstiger 150 m. Med
svackdike, befintliga vall och ny höjd vall kan det faktiska riskavståndet till större samlingsplats
sannolikt kortas ytterligare. Om det i framtiden blir aktuellt med placering av större samlingsplats närmre än 150 m från riskkällan, behöver detta utredas separat, men en sådan förändring
av visionen för parken är i dagsläget inte aktuell.
Utbredningen av användningen SKYDD (Bullervall) är cirka 80 meter från plangräns mot trafikområde i söder – vilket ungefär motsvarar läge för bullervallens krön. Avståndet från vägkant
till användningen PARK är därmed minst 95 meter. Inom användningen skydd medges gångoch cykelvägar. Detaljplanens genomförande ger möjlighet till ett förbättrat skydd för den som vistas högt uppe på vallen eller i parken norr om vallen, eftersom höjningen av vallen i sig är ett
kraftfullt skydd.
Planbeskrivningen har kompletterats i resonemang kring reglering av SKYDD under kap 2
Planförslag och om avstånd och risker med hänsyn till farligt godsled under kap 3 Konsekvenser.
3. Allén som sträcker sig i öst-västlig riktning respektive i nord-sydlig riktning har inte uppnått
kriterierna för att omfattas av biotopskydd. Enstaka träd kan däremot ha tillräcklig storlek.
Om det i framtiden blir aktuellt med åtgärder som påverkar träd i allén, och biotopskyddet då
inträtt, måste dispens sökas. Detta regleras dock inte inom detaljplaneinstrumentet. Stadsbyggnadskontoret anser inte att det är nödvändigt att reglera allén som NATUR för att bevaka ett
framtida biotopskydd. Detaljutformning och eventuella anläggningsarbeten i parken kommer att
göras i etapper, och ett eventuellt framtida biotopskydd påverkar inte genomförbarheten av detaljplanen. Planbeskrivningens kap. 5 Planeringsförutsättningar, har kompletterats med beskrivning
av alléns nuvarande status.
4. Planområdets användning kommer i huvudsak att vara PARK och SKYDD. Detaljplanen har
lång genomförandetid och parken kommer att utvecklas under lång tid och i etapper. Planförslaget styr inte i detalj hur planområdet ska utformas och möjliggör därför att planområdet utvecklas
med hänsyn till de skyddade arternas förekomst. Det är endast delar av planområdet som har
5 (6)

höga naturvärden där skyddade arter har påträffats. Därför menar stadsbyggnadskontoret att
detaljplanen kan genomföras även om dispenser i framtiden inte medges. Utformningen av de vid
ansökan berörda delarna kan justeras inom ramen för vad detaljplanen medger.
Området är idag under utveckling (igenväxning, markprovtagning) och det krävs riktade skötselinsatser för att bevara flera av de höga naturvärden som finns idag. Det är också möjligt att utforma parken så att nya värden kan skapas, vilket också kan gynna de skyddade arterna.
Högst naturvärde går att finna i och runt och invid sjöarna. Men det är inte lämpligt att avgränsa detta område i detaljplanen, eftersom arterna är beroende av större ytor som idag finns
spridda över planområdet, men också utanför. Det är också viktigt att det går att öka naturvärdena inom parken, på ett sätt som kan samordnas med övriga behov av och anspråk i parken.
Planhandlingarna har kompletterats med beskrivning av skyddade arters förekomst samt hur
dessa påverkas av planförslaget. Under kap 3, Konsekvenser, beskrivs också hur dessa arter kan
värnas i den fortsatta utvecklingen av parken. Under kap 4, Genomförande, anges också att det
inför eventuell detaljprojektering och markbearbetning behöver göras förnyade bedömningar av naturvärde (skyddade arter, biotoper) av sakkunnig.
Som länsstyrelsen påpekar är skyddade arter inget som detaljplanen reglerar, utan gäller oavsett
detaljplanens regleringar. Stadsbyggnadskontoret menar att detaljplanen går att genomföra även
med hänsyn till skyddade arters förekomst.
5. Stadsbyggnadskontoret håller med om att det är svårt att få överblick över utförda arkeologiska
insatser inom det stora området. Inom område som berörs av L1988:1550 boplatsområde har
parken sedan tidigare iordningsställts och planterats så som den slutliga utformningen är tänkt,
och det finns inga planer på ytterligare markarbeten. Planbeskrivningen har kompletterats under
kap. 3, Konsekvenser, med information om att L1988:1550 boplatsområde undersökts mycket
begränsat och att det krävs tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen före exploatering. Planbeskrivningen har också kompletterats under kap. 4, Genomförande, med att länsstyrelsen behöver
rådgöras avseende arkeologi inför parkens etappvisa genomförande.
Kommunala lantmäterimyndigheten Malmö stad, diarienummer SBN-2015-482-54:
Användningen L, Odlingslotter ligger som kvartersmark och skall då utgöra en kvartersfastighet, vilket ska framgå under konsekvenser för fastigheter. (1)
I planbeskrivningen anges att i användningen Park ryms även byggnader för olika typer av
mötesplatser och funktioner som krävs för parkens användning och skötsel, tex café, förråd, toaletter och nätstation. Beskrivningen och eventuellt planbestämmelserna bör kompletteras så det blir tydligt vad som gäller. (2)
Inom planområdet finns även en befintlig byggnad med lokaler för personalutrymme, kontor mm. Arbetsplatsen utgör en bas för trädgårdsarbete på våra odlings/koloniområden
runt om i staden och i närområdet. Denna byggnad är inte omnämnd eller reglerad i planförslaget. Ska en sådan byggnad ligga inom allmänplatsmark? (3)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planbeskrivningen har kompletterats under kap. 3, Konsekvenser, med text om att en kvartersfastighet för odlingslotterna kan bildas. De fastigheter som vid en fastighetsbildning ska avstå
mark är Lockarp 24:1, Lockarp 44:1 samt Fosie 162:25.
2.

Exakt vilka byggnader som kommer att behövas inom planområdet är ännu inte klarlagt. Därför anges café, förråd, toaletter och nätstation som exempel på byggnader som ingår i användningen Park. Användningen Park omfattar normalt denna typ av byggnader och anläggningar
utan att de behöver specificeras.
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3. Det stämmer att det finns en mindre byggnad av tillfällig karaktär intill odlingslotterna. Byggnaden har gällande bygglov.
Kommunala och regionala organ

Tekniska nämnden, diarienummer SBN-2015-482-57:
Trafik
En annan användning bör övervägas för området i norr som i förslaget är markerat som PPLATS på allmän plats. Detta då den föreslagna användningen låser fast en funktion och
skapar mindre handlingsutrymme utifrån framtida behov. Förslagsvis kan användningen
PARK med egenskapsbestämmelsen ”Parkering får finnas” eller användningen GATA med
egenskapsbestämmelsen ”Parkering får finnas” användas.
I det fortsatta planarbetet bör det utredas om det finns behov av GATA (och vändzon) söder om parkeringsplatsen eller om ytor för de trafikrörelser som krävs, för skötsel av parken och dylikt, kan rymmas inom användningen PARK. (1)
Vändplatsen för linje 2 på Kastanjegården berörs av planen. Denna funktion behöver finnas kvar där, och utformningen kan i framtiden behöva anpassas för MEX. Detta kommer
att utredas i Storstadspaketets förstudie för Lindängen som planeras att starta under våren.
Det kan finnas behov av att justera planområdet utifrån detta framtida behov. (2)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planförslaget har reviderats så att plankartan reglerar ytan som PARK med egenskapsbestämmelse ”Parkering”. Ytor där skötselfordon för parken kan vända ryms inom användningen
PARK.
2. Det finns ännu inte underlag som visar hur hållplats och vändplats för MalmöExpressen påverkar planområdet. När sådant underlag finns tillgänglig behöver troligtvis en separat planprocess
genomföras, där vid behov också plangränser mot aktuell detaljplan kan justeras.
Miljönämnden, diarienummer SBN-2015-482-48:
Miljönämndens ställningstagande
Miljönämnden tar inte ställning till förslaget till detaljplan, utan anser att det behöver kompletteras i följande delar:
•

Ytterligare markmiljöutredningar krävs för att en bedömning av markens lämplighet ska kunna göras.

•

Skyfallsutredningens åtgärdsförslag bör inarbetas i planbeskrivning och i förekommande fall även i plankartan.

Miljönämndens yttrande
Miljönämnden vill framföra synpunkter inom följande områden.
Markföroreningar
Eventuella föroreningar i mark är inte utredda i förhållande till föreslagen markanvändning.
De mark- och grundvattenundersökningar som ligger till grund för lämplighetsbedömningen för området som rekreationsområde är inte tillräckliga. Undersökningarna av jorden
omfattar endast ytlig jord 0-0,2 meter under markytan. Dessa undersökningar har som syfte
att utreda om det föreligger några akuta risker för människor som vistas i området, och är
ett första steg att uppfylla ett föreläggande om att inkomma med en provtagningsplan och
redovisning av undersökningar som miljöförvaltningen meddelade 11 juli 2018.
7 (8)

Undersökningar av djupare liggande jord behöver redovisas för att även långtidsrisker och
miljörisker ska kunna bedömas. I planbeskrivningen anges att ”planområdet bedöms som
lämpligt för ändamålet med detaljplanen”. En sådan bedömning går enligt miljönämnden
inte att göra på det underlag som finns att tillgå. En provtagningsplan för undersökningar
av djupare liggande jord, dock omfattande endast delar av aktuellt planområde, har lämnats
in av fastighets- och gatukontoret och bemötts av miljöförvaltningen under februari 2021.
Undersökningarna har ännu inte genomförts, således har ingen bedömning av sådana långtidsrisker eller miljörisker redovisats.
Miljönämnden vill också upplysa om att en höjning av bullervallen kan kräva att en anmälan om återvinning av avfall i anläggningsändamål lämnas in till miljöförvaltningen om riskerna bedöms vara ringa. Är riskerna mer än ringa ska istället tillstånd sökas hos länsstyrelsen. (1)
Radon
Delar av planområdet ligger inom normalrisk för radon. I dessa områden ska eventuell
byggnation ske radonsäkrat. (2)
Vattenkvalitet
Det anges i planbeskrivningen att dagvattnets slutliga recipient är Malmö hamnområde.
Miljönämnden misstänker att så inte är fallet och uppgiften behöver stämmas av med VA
Syd för att säkerställa att rätt vattenförekomst är angiven.
Skyfall och översvämningsproblematik
I planbeskrivningen anges att planförslaget inte innebär någon förändring eller ökning av
belastningen på det kommunala dagvattennätet och att det inte ökar risken för översvämning av intilliggande områden vid skyfall. Men det finns redan idag problem med översvämningar vid skyfall och kraftiga regn i Lindeändelund som kan förbättras genom styrning av markanvändningen inom planområdet. Förslag på åtgärder beskrivs i planens skyfallsutredning och dessa behöver arbetas in i planbeskrivningen samt eventuellt även i
plankartan för att risk för översvämning ska anses vara hanterat för detaljplanen. Det finns
stora möjligheter att förbättra skyfalls- och dagvattensituationen i staden genom krav på åtgärder i denna detaljplan. (3)
Biologisk mångfald
Planområdet är ett av få områden i Malmö som är tillräckligt stort för att hysa en mångfald
av biotoper och arter. Förslaget innebär att användningen ändras från Natur till Park. Det
är värdefullt att planbeskrivningen ändå starkt påtalar vikten av biologisk mångfald och
ekosystemtjänster och att parken ska bestå av både ordnad parkmark och naturlika områden. Omfattningen av respektive typ regleras inte i detaljplanen, men för att biologisk
mångfald ska kunna utvecklas är det viktigt att tillräckligt stora ytor avsätts för naturnära
utveckling i genomförandet, i förhållande till mer ordnad parkmark. (4)
Barnperspektivet
I stycket om barnperspektivet på sidan 21 skulle planbeskrivningen kunna ha med att Terrasserna kommer att utgöra en utgångspunkt för naturpedagogisk undervisning, lek och
motion, vilket på flera sätt kommer att gynna barns och ungdomars hälsa. (5)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Se svar länsstyrelsen.
2. Planbeskrivningen har kompletterats under kap. 4 Genomförande, att byggnader kan behöva
uppföras radonskyddade i de delar av området som ligger inom normalriskområde för radon.
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3. Det stämmer att åtgärder inom Lindängelund har potential att i viss mån förbättra situationen
vid kraftiga skyfall längre norrut inom Lindängen och Kastanjegården. Det finns flera olika åtgärder som kan göras, men det är inte klarlagt vilken eller vilka åtgärder som ger bäst effekt eller
är lämpligast. Stadsbyggnadskontorets bedömning är därför att det är olämpligt att i detaljplanen
reglera enskilda åtgärder, och att detta utreds och utformas bäst i kommande projektering av parken. Det åligger ett särskilt ansvar på kommunen genom fastighets- och gatukontoret att denna
fråga tas om hand i det fortsatta arbetet med Lindängelund som helhet.
4. Stadsbyggnadskontoret delar bedömningen att Lindängelund i kraft av sin storlek har möjlighet
att hysa ett stort antal biotoper och arter. Detaljutformningen av parken hanteras dock bäst i genomförandet, och det åligger ett särskilt ansvar på kommunen genom fastighets- och gatukontoret
att denna fråga tas om hand i det fortsatta arbetet med Lindängelund som helhet.
5. Planbeskrivningen revideras enligt synpunkten.
Fritidsnämnden, diarienummer SBN-2015-482-51:
Yttrande
Fritidsnämnden är positiva till att parken anläggs och kan se att parkens olika funktioner
kan bidra till malmöbornas folkhälsa. Placeringen av parken gör att det finns en naturlig
koppling till Lindängens idrottsplats. Det är en positiv förlängning av ett stråk där det finns
tillgång till fritidsaktiviteter såsom fotbollsplaner och utomhusbad. Fritidsnämnden hoppas
att denna koppling kommer att göras tydlig och integrerad i detaljplanearbetet. Till exempel
genom att övergången mellan park och idrottsplats blir naturlig samt att detta även speglas i
dragning av stigar och cykelbanor samt skyltning.
Noden och Festplatsen i mitten av parken anser fritidsnämnden är viktiga och har potential
att användas av stadens föreningsliv och dess olika evenemang.
Det är viktigt att det även planeras för fysisk aktivitet såsom motionsspår och utegym i parken. Att jämställdhetsperspektivet i detaljplanen främst handlar om huruvida kvinnor har
bil och kan ta sig till och från parken är bristfälligt. Fritidsnämnden anser att man vid utformningen av parken borde titta på olika gruppers behov och önskemål för en sådan yta.
Fritidsnämnden vet genom undersökningen Ung livsstil att flickor men även pojkar önskar
motionsspår och utegym. Att parken känns trygg oavsett vilka aktiviteter man vill ägna sig
åt är då väsentligt. Det är också viktigt att det finns tillgång till service såsom till exempel
toaletter och skötrum för att göra parken tillgänglig och attraktiv, detta är särskilt viktigt för
de som inte bor i närheten. (1)
Fritidsnämnden anser att det är mycket bra att parken planeras så att det finns en hög tillgänglighet för alla. Det är också viktigt att planera för att det ska finnas möjlighet till olika
aktiviteter som är anpassade även för de med olika funktionsvariationer.
Miljömässig hållbarhet är en viktig fråga för barn och unga. Det är därför positivt att parken har utformats för att bidra till miljömässig hållbarhet genom att ha en hög biologisk
mångfald och en stor mängd ekosystemtjänster. Barnperspektivet skulle kunna fördjupas
utifrån barns önskemål av aktiviteter och platser för rekreation. Det är förhoppningsvis så
att detta noga har vägts in i detaljplanearbetet men inte utvecklats i planen. Det kan inte
bara vara tillgängligheten och det faktum att det är ett grönområde som är de avvägningar
man har gjort i utformningen av parken utifrån barnperspektivet. (2)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Detaljutformning av parken hanteras inte i detaljplanen. Detaljplanen medger att byggnader uppförs som innehåller service för parkens besökare.
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2. Detaljutformning av parken hanteras inte i detaljplanen. Parkens läge och storlek ger goda förutsättningar för att rymma platser för barns rekreation och aktiviteter.
Kulturnämnden - Malmö Muséer, diarienummer SBN-2015-482-55:
Kulturnämnden är positiv till anläggandet av parkområdet men saknar kulturens och konstens perspektiv i planarbetet.
Kulturstrategin är ett kommunövergripande strategidokument vilket med fördel bör användas och hänvisas till i det fortsatta planarbetet.
Kulturnämnden anser att konst och kultur bör få utrymme i parkens gestaltning och därigenom skapa kvaliteter utöver de som anges i samrådshandlingarna. Även om konst och kultur
i stora delar kan arbetas in i parkområdet i genomförandeskedet är det viktigt att staden även
i planeringsskedet har en tydlig idé om vad konst och kultur ska bidra med. (1)
Kulturmiljö
Planområdet gränsar mot gården Katrinetorp och dess park åt väster. Katrinetorp med trädgård och park har stora kulturmiljövärden och det bör skapas en tydligt markerad övergång
eller gräns mellan Millennieskogen och gårdens park. Katrinetorp är utpekat som kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö i ÖP. Därför bör utformningen av gränsområdet mot planområdet ske med extra stor hänsyn. (2)
Inom planområdet är de kulturmiljömässigt intressanta objekten och strukturerna mycket fåtaliga. I planen tas dock hänsyn till den gamla vägsträckningen österut från Katrinetorp som
funnits sedan åtminstone tidigt 1800-tal. Vägen ges en ny funktion som sammanbindande
väg mellan Katrinetorps parkering och den stora dammen eller sjön i Landskapsparken.
Den planerade höjningen av bullerskyddsvallen, som också ska skydda mot eventuella
olyckor på Yttre Ringvägen och kontinentalbanan, planeras göras 10 - 20 m högre än dagens
skyddsvall. Detta kommer främst att påverka landskapsbilden mot staden betraktat från odlingslandskapet utanför Yttre Ringvägen. Kulturnämndens bedömning är dock att det inte på
något påtagligt sätt påverkar kulturmiljövärdena inom det riksintresseområde för kulturmiljövården (M 128) som gäller för delar av odlingslandskapet åt söder. Ett sätt att reducera upplevelsen av skyddsvallen söderifrån kan vara att inte plantera trädslag som blir höga inom de
högsta delarna av skyddsvallen. (3)
Parken med Millennieskogen och Landskapsparken har stora förutsättningar att bli en värdefull friluftsmiljö och ett populärt besöksmål i Malmö stad. På sikt kan den säkert utvecklas
till en parkmiljö med kulturmiljövärde som visar på rådande idéer om parkers utformning
och innehåll under tidigt 2000-tal. I utformningen av parken bör man inte missa möjligheten
att berätta för besökaren om markområdets historia och förhistoria. Här utgör resultaten
från de arkeologiska undersökningarna en god kunskapskälla. (4)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Stadsbyggnadskontoret delar uppfattningen att det är önskvärt att konst och kultur ska vara en
del av parkens innehåll. Detaljutformning av parken hanteras dock inte i detaljplanen.
2. Det finns redan idag en mycket tydlig gräns mellan Katrinetorps park och Millennieskogen i form
av en klippt, hög och rak häck.
3. Stadsbyggnadskontoret menar att upplevelsen av den höjda vallen ses i en så stor skala att trädens framtida storlek inte kommer att vara avgörande för upplevelsen av kulturlandskapet i söder. Det är dock en beprövad och intressant idé med mindre trädarter högt upp som kan övervägas i den fortsatta detaljutformningen.
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4. Stadsbyggnadskontoret delar uppfattningen om att den befintliga allén längs den gamla vägen är
ett viktigt kulturhistoriskt element i parken, och finns med i visionen för parken. Övriga kulturhistoriska objekt är dock mycket svåra att avläsa.
VA Syd - avfall, diarienummer SBN-2015-482-43:
VA SYD Avfall har inga synpunkter på förslaget till detaljplan.
VA Syd – vatten och avlopp, diarienummer SBN-2015-482-56:
VA SYD ser mycket positivt på att ett så här stort område i Malmö bevaras grönt. Särskilt
positivt är det så klart om mer dagvatten än idag kan tas om hand inom området.
Precis sydväst om nuvarande plangräns går en viktig dricksvattenledning. Även om höjningen av skyddsvallen håller sig inom detaljplanens nuvarande gränser kan ledningen påverkas av marktryck i slänten av skyddsvallen. Det måste bevakas i det fortsatta planarbetet
och i genomförandet att ledningens hållbarhet inte påverkas negativt av en förhöjd skyddsvall. (1)
Som upplysning går det en dagvattenledning, ej VA SYDs, rakt genom skyddsvallen, i
nordsydlig riktning. Den avslutas i en pumpstation som kommer att ligga mitt i den förhöjda skyddsvallen. Det bör studeras om dagvattenledningen tål den ökade trycklast som
en höjd skyddsvall ger samt hur pumpstationen ska hanteras och driftas med en höjd
skyddsvall. Tillgängligheten till pumpstationen måste säkras och arbetsmiljöaspekten ska
beaktas. (2)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Det planeras inte någon höjning av vallen i den delen, eftersom den delen redan är färdigställd enligt visionen för parken. Detaljplanen medger visserligen en höjning generellt, men det är inte
tänkt att vallen ska ha samma höjd längs hela sträckningen. Om en höjning skulle bli aktuellt i
framtiden i detta avsnitt, behöver påverkan på alla berörda ledningar utredas.
2. Denna dagvattenledning har sedan tidigare dimensionerats för att klara en framtida höjning av
bullervallen. Även pumpstation och brunnar har anpassats till parkens framtida utveckling.
Planbeskrivningen har kompletterats med denna information.
Räddningstjänsten Syd, diarienummer SBN-2015-482-32:
Riskhänsyn
Yttre ringvägen, Trelleborgsvägen (mellan yttre och inre ringvägen) samt järnvägen som ligger i direkt anslutning till planområdet utgör rekommenderade transportleder för farligt
gods. Räddningstjänsten Syd har inget att erinra mot planförslaget under förutsättning att
området i anslutning till transportlederna kommer att utgöras av grönområde med motionsslingor eller liknande. Vid persontät utomhusverksamhet (t.ex. utomhusscen) eller
byggnation med publik verksamhet och dylikt behöver dock riskerna beaktas för att förhindra att en olycka med farligt gods på vägen/järnvägen skulle kunna få allvarliga konsekvenser med många skadade/förolyckade. I sådana fall ska Länsstyrelsens riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av
farligt gods (RIKTSAM) följas. Enligt RIKTSAM behöver ingen vidare riskhänsyn tas om
personintensiv verksamhet placeras mer än 150 meter från en farligt gods-led. Är avståndet
mindre så behöver riskerna utredas. (1)
Brandvattenförsörjning
Det är ont om brandposter i området. Vid eventuell byggnation kommer brandpostnätet
troligtvis att behöva kompletteras. (2)
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Insatstid
Ligger inom normal insatstid (10 minuter). (3)
Räddningstjänstens tillgänglighet
Räddningstjänsten behöver ha tillgänglighet till området för att kunna genomföra räddningsinsatser. (4)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planbeskrivningen har kompletterats med resonemang under kap. 3 Konsekvenser, Risker och
säkerhet. Se också svar länsstyrelsen, punkt 2.
2. Planbeskrivningen har kompletterats under kap. 4, Teknisk försörjning enligt synpunkt.
3. Detta framgår i planbeskrivningen under kap. 4, Teknisk försörjning.
4. Detta framgår i planbeskrivningen under kap. 4, Teknisk försörjning.
Tillgänglighetsrådgivaren, Malmö stad, diarienummer SBN-2015-482-31:
Tillgänglighetsrådgivaren ser positivt på att parken ska utformas med tillgängliga gångstråk
som möjliggör att alla kan nå spännande och viktiga delar av parken, samt att bullerskyddande miljöer på parkens norrsida kan erbjuda återhämtning och vila för personer med nedsatt hörsel och neurologiska funktionshinder.
Parkeringsplats för rörelsehindrades fordon bör placeras vid entrén så att alla kan nå parken. Om delar av parken utformas speciellt för barn är det viktigt att alla barn får möjlighet
att leka där, oavsett funktionsförmåga.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Detaljplanen möjliggör att parkeringsplats för rörelsehindrades fordon anordnas på lämplig plats. Det
finns goda möjligheter att ordna tillgängliga lekytor inom parken. Detaljplanen reglerar inte detaljutformning av parken.
Region Skåne och Skånetrafiken, diarienummer SBN-2015-482-50:
Region Skåne ser mycket positivt på planförslagets intention att möjliggöra för ett nytt rekreationsområde i form av en storskalig landskapspark i sydöstra Malmö. Grönytor med
träd, grönska och vatten är viktiga fysiska strukturer för goda livsmiljöer och livskvalitet,
fysisk aktivitet, god hälsa och resiliens mot klimatförändringar. Detta stämmer väl överens
med samrådsförslaget till Regionplan för Skåne 2022 - 2040 och planeringsstrategin Stärka
mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer med tillgång till rekreation samt planeringsprincipen Planera för hälsofrämjande miljöer.
Region Skåne anser också att parkens storlek och utformning bidrar till rekreationsmöjligheter och kvaliteter inte bara i närområdet, utan är en resurs för hela Malmö och Skåne.
Detta ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030, mål om att
bidra till hälsofrämjande livsmiljöer.
Den bullervall som planeras i anslutning till Ringvägen är ett viktigt och betydelsefullt komplement i planeringen av parken då den avskärmar från buller från Ringvägen och ger möjlighet till utblick för besökare. Öppenhet och utsikt samt rofylldhet och tysta zoner är viktiga kvalitetsmått för upplevelsevärden i parkmiljöer.
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Regionfastigheter
samt Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2019-12-05, § 9.
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Övriga remissinstanser

Skanova Access AB, diarienummer SBN-2015-482-39:
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan.
Kontakta https://www.ledningskollen.se
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se
För ledningssamordning kontakta Nätcenter för det aktuella området på tfn (vxl): 020 - 50
50 00
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Det framgår i planbeskrivningen, kap. 4 Genomförande, Ekonomiska genomförandefrågor, att kostnader vid en eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av ledningar eller kablar ska belasta exploatören.
Tele 2 AB, diarienummer SBN-2015-482-35:
Tele2 har egentligen inget att erinra men vi vill förtydliga att det ligger en mycket samhällsviktig infrastruktur, i form utav rör och telekablar, i den norra delen av området. Se blå
linje på bild nedan.
Denna infrastruktur måste vara intakt, tillgänglig och får inte bebyggas eller överbyggas
med fyllnadsmassor, lekplatser eller liknande. Alla grävningar och massförflyttningar förutsätter vi föregås av en ansökan i Ledningskollen.se samt att vi blir kontaktade i god tid för
samordningsmöten.
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Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Planområdet berör endast denna infrastruktur vid parkens entré mellan Gånglåtens förskola och Kastanjegården. Det planeras inga åtgärder i närheten av denna infrastruktur med anledning av genomförandet av detaljplanen. Planbeskrivningen kompletteras med information om teleledningens läge.
E.ON Energidistribution AB, diarienummer SBN-2015-482-47:
Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel som går fram till
transformatorstation N142948 ”Terassvägen”. I Planens västra del löper även här låg- och
mellanspänningskabel mot transformatorstation N143707 ”Katrinetorp”. Dessa kablar tangerar hamna inom planområdets västra gräns. Utöver det finns markförlagd lågspänning utlagd i olika delar av området, se bifogad karta.
Markkablar
Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs
kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln.
Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras
ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.
Transformatorstation
Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den ska vara utförd
enligt svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK
438, utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 61936-1 föreskriver också
att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt
utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas.
E.ON yrkar för att det i plankartan sätts ut ett E-område kring vår transformatorstation
N142948 ”Terassvägen”, där marken ska vara tillgänglig för elektriska anläggningar. Ett
minsta område på 6 x 6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på
5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon.
E.ON önskar att E-området för vår transformatorstation preciseras (enligt riktlinjerna i Boverkets allmänna råd om planbestämmelser) och får beteckningen ”Transformatorstation”.
(1)
Fortsatt, går det i planbeskrivningen att läsa att ”om det finns behov av nätstation för parkens funktion kan en sådan placeras inom planområdet. Nätstation ryms inom planområdets alla användningsslag”, vilket vi är tacksamma för. Det saknas dock ett förtydligande
om detta i plankartan, och E.ON yrkar därför för att detta tydliggörs i plankartan med ett
”generellt E-område” inom planområdet utöver vårat E-område. (2)
När E.ON sedan vid behov ansöker om bygglov för transformatorstation/er så är det viktigt att kommunen inte anser att det strider mot detaljplanen utan att man kan åberopa Plan
och Bygglagen 9 kap 31 b §. Vilket är bra om ni på planavdelningen informerat bygglovsavdelningen. (3)
Övrigt
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Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. (4)

Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planbeskrivningen har kompletterats med information om befintliga elledningar och transformatorstation.
Stadsbyggnadskontoret anser att det är tillräckligt att det i planbeskrivningen framgår att inom
användningen Park medges även bebyggelse som behövs för parkens användning, såsom nätstation.
Därmed finns heller inget behov av särskilt E-område eller en generell E-bestämmelse.
2. Se punkt 1.
3. Eftersom det finns beskrivet i planbeskrivningen är det tydligt att bygglov är möjligt för nätstation
för parkens användning. I bygglovet prövas däremot bland annat placering och utformning.
4. Det framgår i planbeskrivningen, kap. 4 Genomförande, Ekonomiska genomförandefrågor, att
kostnader vid en eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av ledningar eller kablar ska belasta
exploatören.
Weum Gas AB, diarienummer SBN-2015-482-36:
Weum Gas AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Weum Gas
har inga ledningar eller anläggningar i det aktuella planområdet och har därmed inget att erinra i rubricerat detaljplan.
E.ON Energilösningar AB diarienummer SBN-2015-482-30:
E.ON Energilösningar AB (EVS) har tagit del av inkomna handlingar i rubricerat ärende.
EVS har fjärrvärmeledning som ligger inom planområdet, se bifogad skiss.
EVS ledningsansvarig är Harald Svensson, harald.svensson@eon.se
tfn 072-7402390.
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För att undvika skada på person och egendom är det viktigt att arbete i närheten av ledning
utförs enligt EVS grävningsbestämmelser. I bestämmelsen framgår att byggnader eller fasta
anordningar får inte placeras närmare än 2 m från fjärrvärme- fjärrkylaledningar. EVS förutsätter att exploatören skaffar sig kunskap om dessa bestämmelser innan sådant arbete påbörjas.
Vid ombyggnaderna finns det risk för att ledningen utsätts för belastningar (typ kör- och
punktlaster) som de inte är dimensionerade för.
Skulle det till följd av genomförandet av detaljplanen bli aktuellt att utföra åtgärder på ledningarna vill EVS bli kontaktad i god tid. EVS förutsätter att exploatören står för samtliga
kostnader. Detta ska framgå i planhandlingen.
Med hänsyn till ovanstående synpunkter har EVS inget att erinra.

Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Planbeskrivningen har kompletterats med information om läge för fjärrvärmeledningen.
Postnord, diarienummer SBN-2015-482-42:
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland
annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som
är verksamma i det aktuella området.
PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna detaljplanen SBN2015-482.
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SVEDAB, diarienummer SBN-2015-482-44:
Svedab har tagit del av ovanstående förslag till detaljplan daterat 2021-02-16. Vi konstaterar
att stora delar av planen ligger inom det påverkansområde som är fastställt i miljödom
M191-07. Inom planområdet har Svedab både brunnar och ledningar för motorvägens och
Öresundsbanans drift. Dessa får inte påverkas. En utredning som säkerställer att Svedabs
anläggningar avseende grundvattnet inte påverkas negativt bör därför tas fram. Samtliga befintliga brunnar ska kunna nås med servicefordon och uppställningsplats ska finnas intill
dessa brunnar. Ledningar får ej överbyggas.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Det planeras inga nya åtgärder som förhindrar eller ändrar förutsättningarna för de ledningar inom
området som tillhör SVEDAB, eftersom dessa framför allt berör Millennieskogen där bullervall och
park är anlagd och planterad i ett slutligt utförande. Dagvattenledningen inom dikningsföretaget (tillhörande Malmö stad) genom bullervallen inom Landskapsparken är sedan tidigare dimensionerad för
att klara en framtida höjning av bullervallen. Även pumpstation och brunnar är sedan tidigare anpassade till parkens framtida utveckling. Planbeskrivningen har kompletterats med denna information.
Luftfartsverket, diarienummer SBN-2015-482-40:
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet
vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny
CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Malmö Airport, diarienummer SBN-2015-482-49:
Malmö Airport har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av Lockarp 44:1 mfl,
dp 5430.
Trafikverket, diarienummer SBN-2015-482-38:
Detaljplanen måste kunna möjliggöra en framtida utveckling av E6/E22 genom t.ex. en
breddning av motorvägen eller ombyggnad av trafikplatsens ramp in mot Malmö. Även om
sådana åtgärder inte är aktuella i dagsläget så bör ett sådant scenario finnas med i planbeskrivningen. (1)
En påbyggnad av befintlig bullervall längs E6/E22 måste förhålla sig till Trafikverkets krav
på släntlutning, avvattning mm. En höjning av vallen innebär att potentiellt mer vatten behöver hanteras inom vägområdets diken etc. Konsekvenserna behöver belysas. Planteringar
på vallen inom vägområdet (området fram till släntkrön) ska godkännas av Trafikverket. Vi
tolkar dock plankartan som att området fram till befintligt släntkrön (vägområdesgräns) är
utanför planområdet. En höjning av vallen innebär dock att Trafikverket kan ha fortsatta
krav på utformning upp till nytt släntkrön. (2)
En omvandling av planområdet till skogs- och rekreationsområde innebär ökad förekomst
av både människor och sannolikt vilt nära motorvägen. Detaljplanen behöver bedöma om
befintligt stängsel längs vägen fortsatt är tillräckligt för att hantera riskerna. Visionsbilden
på sida 13 saknar helt stängsel vilket är missvisande. Eventuellt tillkommande stängsel/barriär ska finansieras och ägas av kommunen. (3)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Plangränsen mot vägområdet är detsamma som i tidigare detaljplan. Stadsbyggnadskontoret anser
inte det är motiverat att reservera ytterligare mark för en eventuell framtida breddning av vägen.
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Både park och väg är färdigställda på denna sträcka och det finns i dagsläget inga planer eller
uttalade behov av att bredda vägen. Ett eventuellt framtida behov av att bredda vägen får vägas
mot behovet av uppvuxna parkytor.
2. Det stämmer att planen ansluter till befintligt vägområde i samma plangräns som tidigare. Planbeskrivningen har kompletterats med resonemang kring de ökade volymer dagvatten till väganläggningen som en höjning av vallen medför. Sammanfattningsvis är det i sammanhanget små volymer, eftersom ytan kommer att vara planterad. Se kap 3. Konsekvenser, Skyfall och dagvatten.
3. Stadsbyggnadskontoret håller med om att det inte är lämpligt att ta bort stängsel längs vägområdet, och bilden som visade en planterad slänt utan stängsel har därför tagits bort ur planbeskrivningen. Det finns heller inga planer på att byta ut det befintliga stängslet.
Planområdet är redan idag planlagt som allmän plats, med intentionen att det ska vara ett allmänt tillgängligt område. Däremot är området idag inte fullt ut iordningställt som sådant, vilket
gör att det ännu inte har nått sin potential i form av antal besökare.
Övriga, ej sakägare

Boende på Serenadgatan 56, diarienummer SBN-2015-482-45:
Jag vill som boende i Lindängen invända mot detaljplan 5430 för del av Lockarp 44:1 m.fl.
(del av Lindängelund).
Jag vill att området även i fortsättningen regleras som NATUR, för att säkerställa att där
fortfarande finns begränsningar i hur området kan förvaltas, anläggas och användas. (1)
Detta gäller särskilt för området öster om stora sjön, där det under senaste decenniet har
etablerats en topografi och biotop som när det gäller naturvärden är jämförbar med Kalkbrottet i Limhamn. I östra Lindängelund finns livsmiljötyper som är sällsynta i dagens landskap och som gynnar hotade och sårbara arter. Planförslaget uppmärksammar detta i viss
utsträckning men detaljplanen bör säkerställa att området i praktiken sköts som natur och
att dess karaktär av varierat landskap med stort inslag av öppna ruderat- och ängsmarker
upprätthålls genom skonsam och målmedveten skötsel. I avsnitt 2.3 anförs det som en
möjlighet att två dammar i centrala delen av området kan byggas ut till en sammanhängande sjö. Det är lite svårt att utreda vilka dammar som åsyftas, för där finns många dammar
i det kalkrika ruderatmarksområdet som har mycket högt naturvärde. Dessa dammar är
även ganska olika till sin karaktär, vilket gynnar den biologiska mångfalden. Vad som utmärker de två större dammarna som ligger nära varandra är en stor nivåskillnad, varför där
finns rinnande vatten mellan de båda vilket kan ge potential för till exempel grönfläckig
padda. Hänsyn till naturvärden bör även här gå före estetisk motiverade gestaltningsidéer.
(2)
Av samma orsak vill jag att detaljplanen ska innefatta mer exakt reglering av den planerade
höjningen av åsen/vallen i söder. Planen måste säkerställa att det före en sådan höjning ska
ske en inventering av djur och växter i området så dessa kan skyddas. Befintliga träd måste
skyddas så långt det går för att inte sätta tillbaka tillväxten i ”skogen” på åsen – och inte
som i den andra fasen av etableringen av Millennieskogen (2013) där inga hänsyn togs till
befintliga träd. Hela östra delen av vallen norr och väster om befintlig väg måsta skyddas
för vallbygge/markarbeten, då här finns ett område som redan har fin skogskaraktär, med
bland annat björk, klibbal, tall, vide, ek och bok.
I den mellersta delen kan vallen höjas – om det sker under hänsyn till vanliga miljöregler.
Vallen signalerar i nuläget ”deponi” vilket leder till spontan nedskräpning. Jag undrar dock
om det är nödvändigt att höja vallen. Vi har en pågående klimatkris och förhoppningsvis
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ökar inte trafiken till 2040, och fossila fordon ersätts med elfordon som är mycket tystare.
Det kommer dessutom vara mycket mer effektivt, och spara många resurser, att sänka hastighetsgränsen på Yttre Ringvägen och/eller byta till annan vägbeläggning framför att höja
vallen. Buller från den djupt nedgrävda järnvägen är obefintlig. (3)
Jag vill att detaljplanen ska ge tydliga direktiv om att vidareutvecklingen av området måste
ske under hänsyn till att området redan i dag är ett rekreationsområde, som dagligen används av hundratals människor i närområdet. Allt arbete i planområdet ska ske på ett sådant sätt att detta rekreativa liv kan fortgå under hela perioden. (4)
En återhållsam utveckling av området kommer – förutom att ta vara på natur- och rekreativa värden – även vara billigare och spara ändliga resurser. Använd gärna begagnade betongelement, plattor med mera, som är deponerade i området för att göra grillplatser och
dylikt på stora gräsmattan – som en praktisk gestaltning av cirkulär ekonomi.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Visionen för Lindängelund är beslutad av kommunstyrelsen 2009. Visionen innebär en park
som innehåller såväl naturlika delar som mer ordnade delar med en högre skötselnivå. Den nuvarande regleringen ”Naturområde som anläggs”, medger inte en sådan blandning, men har heller
inte genomförts mer än i delar i planområdet. Regleringen ”Park” innebär inte att inte delar av
parken kan ha en mycket naturpräglad karaktär. De delar av hela det framtida rekreationsområdet som ingår i denna detaljplan är Landskapsparken och Millennieskogen – där framför allt
Landskapsparken är tänkt att ges en mycket naturpräglad karaktär.
2. Stadsbyggnadskontoret håller med om att detaljutformningen av parken behöver anpassas till de
naturvärden som finns på platsen vid tillfället för eventuella markarbeten. Utformningen av sjöar
och våtmarker är en fråga som behöver göras med stor omsorg, och det är möjligt att det visar sig
mindre lämpligt med en sammanhängande vattenyta.
Detaljplanen reglerar inte utformningen av planområdet i detalj, utan det är ett särskilt ansvar
att staden genom fastighets- och gatukontoret tar hänsyn till naturvärde inför varje etapp av genomförandet. Skyddade arter, till exempel groddjur, skyddas oavsett detaljplanens regleringar alltid av annan lagstiftning, varför det inte är nödvändigt eller lämpligt att reglera detta i detaljplanen.
Stadsbyggnadskontoret håller med om att det finns värdefulla naturvärden inom planområdet
idag. Planbeskrivningen har kompletterats sedan samrådet i de delar som berör befintliga naturvärden (kap. 5), och konsekvenser för dessa (kap. 3).
3. Det är viktigt att parkens ljudmiljö kan göras så tyst som möjligt; i bullriga miljöer kan vi
sämre tillgodogöra oss den hälsobringande gröna miljön. Höjningen av Åsen är framför allt planerad i den mittersta delen av parken.
4. Detaljplanen reglerar inte hur eventuella markarbeten och avstängningar i parken ska utföras.
Det behöver studeras i sammanhang där man planerar för alla de markarbeten som kan komma
i parken, till exempel markprovtagning, anläggning, och plantering. Däremot är det mycket troligt att markarbeten i parken kommer att göras i etapper, vilket gör det lättare att låta delar av
parken, där markarbeten inte pågår, att vara öppna för allmänheten.
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Kapitel 4 - Sammanfattning av ändringar efter samrådet
Med anledning av synpunkter som kommit in under samrådet samt vidare bearbetning
inom stadsbyggnadskontoret har följande ändringar gjorts i planhandlingarna:
Plankarta

•

Planområdet har utökats med mindre ytor av PARK norr om Katrinetorpsstigen.
Ytorna är anlagda och planterade och tillhör Millennieskogen.

•

Utbredning av användningen SKYDD har reviderats.

•

Utbredning av GATA har minskats, och delvis ersatts av PARK med egenskapsbestämmelse Parkering.

Planbeskrivning

Begrepp sjö och damm/dammar har bytts ut till "sjöområde" för att det ska vara tydligt att
det kommer att utredas vidare hur sjöarna utformas bland annat med hänsyn till befintliga
naturvärde.
Kap. 1 och 2, Planförslaget i korthet och Planförslaget
• Förtydligande att den så kallade masterplanen är en tidig vision som kan bearbetas,
bland annat med hänsyn till befintliga naturvärde.
•

Illustration utbytt - som tydligare visar Lindängelunds huvuddelar.

•

Beskrivningen av SKYDD – bullervallen - har utvecklats.

Kap. 3, Konsekvenser
• Bedömning av miljöpåverkan har utvecklats.
•

Sektion genom park och bullervall har reviderats med markhöjder.

•

Visionsbild bullervallen sett längs Yttre Ringvägen har bytts ut.

•

Text om arkeologi har utvecklats med att delar av planområdet har undersökts i begränsad utsträckning och kräver tillstånd vid arbete i parken.

•

Konsekvenser för naturmiljö har utvecklats med hur skyddade arter kan värnas i
fortsatt arbete med parken.

•

Risk och säkerhet har kompletterats med resonemang om avstånd till farligt godsled.

•

Skyfall och vatten har kompletterats med resonemang om ökade dagvattenmängder
till vägområdet p.g.a. höjningen av bullervallen.

•

Markföroreningar har kompletterats med text om senaste provtagning av mark
inom planområdet. Resonemang om bedömning av lämplighet för områdets användning har utvecklats.

•

Konsekvenser för fastigheter har kompletterats med information kring att fastighet
för Odlingslotter kan bildas, samt vilka fastigheter det berör.

•

Barnperspektiv har utvecklats med att området Terrasserna används för naturpedagogisk undervisning.
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Kap. 4 – Genomförande
• Information har införts om att inför ombyggnads- och anläggningsarbete behöver
samråd ske med ledningsägare.
•

Information om tillstånd för vattenverksamhet har förnyats.

•

Information har införts om att det krävs etappvis bedömningar av naturvärde inför
genomförande.

•

Information har införts om att länsstyrelsen behöver rådgöras avseende arkeologi
inför parkens etappvisa genomförande.

•

Tidplan för genomförandet har reviderats.

•

Information har införts om att det behöver utredas behov av brandvattenposter.

•

Information har införts om att byggnader inom del av planområdet kan behöva
uppföras radonskyddade.

Kap. 5, Planeringsförutsättningar
• Utdrag ur karta från Fornsök införd under arkeologi.
•

Naturmiljö har kompletterats med information om alléns status och beskrivning av
skyddade arters förekomst i planområdet. Flygfoto som illustrerar det område som
bedöms hysa störst naturvärde har införts.

•

Beskrivningen av befintliga ledningar har kompletterats. Information att befintlig
dräneringsledning genom bullervallen har i förhand anpassats till en högre bullervall
och att brunnar i parken har anpassats till en omgestaltning av parken.

Utredningar till grund för planförslaget:
• Sammanställning av artinventering har uppdaterats 2021-11-15.

Stadsbyggnadskontoret
Carina Tenngart Ivarsson

Anne Brontér

Enhetschef

Planhandläggare
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