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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 
Detaljplan för Östra Kasern 3 m.fl. 
Detaljplanen för Östra Kasern 3 m.fl. handläggs med utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen SFS 2010:900. Granskning har enligt byggnadsnämndens beslut 2021-04-27, § 
86 genomförts under tiden 2021-05-10 till 2021-06-21. Myndigheter, förvaltningar och 
berörda sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning har underrättats om 
granskningen och fått möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.  

Planförslaget har under granskningstiden funnits tillgänglig i Rådhus Skåne i Kristianstad 
samt på kommunens hemsida. Sammanlagt 18 skriftliga yttranden har kommit in under 
granskningstiden, varav 12 med synpunkter och/eller invändningar mot planförslaget.  

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Trafikverket 2021-05-20 
2 Polismyndigheten Kristianstad 2021-05-12 
3 Kristianstads renhållnings AB 2021-05-17 
4 Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-06-14 
5 Skanova 2021-05-12 
6 Oskar Johansson 2021-06-03 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2021-06-23 
2 Region Skåne 2021-06-11 
3 Lantmäterimyndigheten 2021-06-21 
4 Kommunstyrelsen 2021-06-16 
5 Räddningstjänsten Kristianstad 2021-06-21 
6 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2021-06-01 
7 Tekniska förvaltningen 2021-06-14 
8 C4 Elnät 2021-06-18 
9 Socialdemokraterna 2021-06-21 

10 Naturskyddsföreningen 2021-06-18 
11 Privatperson 1 2021-06-19 
12 Privatperson 2 2021-05-17 
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Sammanfattning av yttranden från statliga och regionala instanser  

1. Länsstyrelsen 

Risk för översvämning  

Länsstyrelsen konstaterar att nivån i Helge å vid beräknade högsta flöde (BHF) är högre 
än nivån i systemet av skyddsvallar vilket innebär att vatten vid en extrem översvämning 
kan nå planområdet. Länsstyrelsen har också tagit del av kommunens 
dammsäkerhetsrapport från 2019. Planförslaget innehåller de samhällsviktiga 
verksamheterna förskola och skola vilket ställer höga krav på att konsekvenserna av en 
översvämning är acceptabel ur ett riskperspektiv. Då Länsstyrelsen bedömer att en 
översvämning kan nå planområdet behöver kommunen redovisa om det finns risk för att 
vatten kan ta sig in i skolbyggnaderna och om entréer och tillfartsvägar kan placeras på 
nivåer så att det är möjligt att nå fastigheterna för räddningstjänsten vid en extrem 
översvämningssituation eller vid ett vallbrott.  

Hälsa och säkerhet – farligt gods  

Väster om planområdet passerar Blekinge kustbana som trafikeras framför allt av 
persontåg men även godstransporter. Planhandling redogör för att byggnader kan 
placeras på ca 20 meters avstånd från närmsta räl utan krav på riskreducerande åtgärder, 
samtidigt hamnar närmsta byggrätt ca 50 meter från närmsta räl. 

Länsstyrelsen konstaterar att riskutredningen tillhörande planförslaget anger 
riskreducerande åtgärder för byggrätter närmast järnvägen och bangården. Länsstyrelsen 
menar därför att dessa ska beaktas och säkerställas i det kommande planarbetet.  

Hälsa och säkerhet – buller  

Länsstyrelsen konstaterar att bullerutredningen enbart utreder etablering av skoländamål 
och har inte redovisat bullersituationen utifrån att bostadsändamål möjliggörs. Det ska av 
planhandlingarna framgå vilka bullernivåer som planområdet beräknas utsättas för. 
Bullersituationen ska redovisas vid den gräns för byggrätt som planen medger i full 
utbyggnad, för samtliga våningsplan, och inte utifrån illustrationsplan. Det är därför oklart 
om de åtgärder som säkerställs i plankarta är tillräckliga för att innehålla 
bullerriktvärdena för bostäder. 

Länsstyrelsen påminner kommunen om att miljötillstånd har ofta villkor gällande hur 
mycket verksamhet har rätt att bullra. Vid planläggning ska gällande riktvärden för 
verksamheters verksamhetsbuller kunna innehållas samtidigt som verksamheterna 
gällande miljötillstånd ska kunna utnyttjas fullt ut. Eventuella behov av åtgärder för att 
bullerriktvärdena vid planläggning ska innehållas behöver säkerställas i detaljplanen. Av 
den anledningen kan kommun och Länsstyrelse inte enbart beakta den 
omgivningspåverkan som verksamheten ger vid planläggningstillfället, utan också all form 
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av verksamhet som miljöbalkstillståndet möjliggör, oavsett om den bedrivs eller inte. 
Länsstyrelsen menar att denna fråga ska tas i beaktning i planarbetet och sammanvägas 
med övriga bullerkällor. 

Det saknas vidare en bedömning av den sammanvägda bullersituationen för väg-, 
järnvägstrafik och industribuller.  

Hälsa och säkerhet – markföroreningar  

Länsstyrelsen utläser att förskola som haft ett tillfälligt bygglov nu genom planförslaget 
kommer bli planenligt. Villkor har tillförts plankarta med lydelsen  

”Startbesked får inte ges för nybyggnad förrän markföroreningar är avhjälpta, 4 kap. 14 § 
1st 4 p.”Lagparagrafen (4 kap. 14 § 1 st 4 p. PBL) avser åtgärd som innebär en väsentlig 
ändring av markens användning. Alltså även åtgärder i befintliga byggnader. 
Länsstyrelsen anser att villkortsbestämmelsen i planförslaget inte säkerställer att befintlig 
förskolebyggnad blir lämplig för sitt ändamål. Villkorsbestämmelsen exkluderar befintlig 
förskolebyggnad från prövning genom att villkoret formuleras utifrån nybyggnad. 
Länsstyrelsen konstaterar att ett område i nordvästra hörnet inte har villkorats inom 
bostads-och förskoleändamål. Då marken är konstaterat förorenad anser Länsstyrelsen att 
en villkorsbestämmelse ska tillföras plankarta.  

PCB i byggnader 

Finns det eller har det funnits byggnader inom planområdet som antingen är uppförda, 
renoverade eller omfogade mellan år 1953-1973 så föreligger risk att PCB förekommer i 
mark. Detta behöver tas hänsyn till i den historiska genomgången av området och i 
eventuella provtagningar av mark. Även om PCB sedan dess har avlägsnats från 
byggnaderna (i enlighet med PCB-förordningen) kan det ha spridits till fasadnära mark. 
Länsstyrelsen menar att kommande planhandlingar behöver kompletteras med uppgifter 
om hur kommunen bedömer risken för PCB i mark samt om kommunen bedömer att det 
finns behov av avhjälpandeåtgärder för att göra marken lämplig. 

Hälsa och säkerhet kopplat till intilliggande verksamheter  

Länsstyrelsen vill påminna om att ett miljötillstånd innebär en rättighet för 
verksamhetsutövaren att bedriva sin verksamhet i enlighet med tillståndet på de 
fastigheter som tillståndet omfattar. Detta gäller oavsett om verksamhetsutövaren vid 
tidpunkten för planläggning inte utnyttjar tillståndet fullt ut. Av den anledningen kan 
kommun och Länsstyrelse inte enbart beakta den omgivningspåverkan som verksamheten 
ger vid planläggningstillfället, utan också all form av verksamhet som miljöbalkstillståndet 
möjliggör, oavsett om den bedrivs eller inte.  

Planförslaget möjliggör bostäder och skoländamål i byggnader för ett stort antal personer. 
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Allöverket 

Länsstyrelsen har kunskap om att C4 energi har begärt delar av tillståndet upphävt och 
beslut om upphävande av tillstånd i den del som gäller gasolhantering fattades 23 mars 
2021 se dnr 4995-2021. Länsstyrelsen saknar dock bedömning av utomhuslagring av 
träflis och dess påverkan på bostads- och skoländamål.  

Bolagets tillstånd medger även utomhuslagring av träflis. Tillståndet reglerar inte en 
specifik plats för lagring av träflis inom berörd fastighet. Länsstyrelsen anser att 
detaljplanarbetet måste utgå ifrån att träflis kan lagras inom hela den tillståndsgivna 
fastigheten. Hälsorisker kopplade till brand, mögelsporer och lukt ska därför riskbedömas 
utifrån vad miljötillståndet medger. 

Kristianstadsmejeriet 

Planområdet är beläget i närhet till Kristianstadmejeriet, anläggningsnummer 1290-107 
på fastigheten Näsbyholm 1 och 2. Inom verksamheten finns bland annat ett antal 
kylsystem som totalt innehåller 1400 kg ammoniak. Länsstyrelsen saknar redogörelse och 
bedömning av Skånemejeriers verksamhet gällande ammoniak i förhållande till vad 
planförslaget medger. Vid bolagets senaste tillståndsansökan togs det fram en riskanalys 
för ammoniakhanteringen, se länsstyrelsens diarienummer 551- 29792-2013. 
Riskanalysen lämnades som en komplettering i denna tillståndsansökan. Länsstyrelsen 
utläser att planbeskrivningen redogör och relaterar till annan riskutredning för ett annat 
mejeri (se sid. 40 i planbeskrivning). Länsstyrelsen menar att kommunen måste bedöma 
riskfrågan utifrån den omgivningspåverkan som gällande miljötillstånd för 
Kristianstadmejeriet har på omgivningen och planområdet specifikt. Länsstyrelsen 
påminner om att riskutredning tillhörande tillståndsansökan har tagits fram utifrån ett 
verksamhetsperspektiv och inte utifrån en lokaliseringsfråga utifrån ett 
detaljplaneperspektiv. Länsstyrelsen rekommenderar även kommunen att samråda med 
räddningstjänsten i frågan. 

 

Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett 
genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 

Planbeskrivningen anger att detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny skola inklusive 
förskola med idrottsfaciliteter, skolkök och en kvalitativ sammanhängande skolgård. 
Vidare beskrivs genomförandet utifrån dessa funktioner. Plankartan möjliggör dock för 
bostadsändamål inom hela planområdet. Utifrån tydlighetskravet brister kopplingen 
mellan planbeskrivningen och vad som faktiskt möjliggörs på plankartan.  
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Länsstyrelsens bedömning 

Mot bakgrund av de brister som Länsstyrelsen har påtalat i yttrandet gällande risk för 
översvämning samt hälsa och säkerhet, kan Länsstyrelsen i det här skedet inte utesluta en 
prövning enligt 11 kap. PBL. om planen antas utan kompletteringar och förtydligande 
redovisning som visar på markens lämplighet i förhållande till föreslagen 
markanvändning. 

Kommentar 

Då planförslaget möjliggör för de samhällsviktiga verksamheterna skola och förskola ställs 
höga krav på att konsekvenser och risker är utredda i så stor omfattning att den faktiska 
riskbilden kan bedömas. Planbeskrivningen revideras med ett tydligare resonemang kring 
risk för översvämning. Kristianstads kommun har tagit framflödesanimeringar som visar 
utbredningen av vattenmassor vid vallbrott. Dessa scenarion har redovisats för länsstyrelsen 
vid möte 2021-11-26 då Pär Persson och Petra Berggren från länsstyrelsens avdelning för 
samhällsplanering deltog.  

Planområdet påverkas vid vallbrott vid nivåerna +2,20 och +3,30m. Vid vallbrott på +2,20m 
påverkas området vid vallbrott först efter flera dygn vilket medför goda möjligheter till 
utrymning. Vid vallbrott på +3,30m påverkas området först efter 12 timmar. Även här är 
alltså möjligheten för utrymning av verksamheten bedömd som god. Det ska också noteras 
att skolverksamheten kommer pågå måndag till fredag från 07.30-18.30, utöver denna tid 
har målsägare ansvaret för sina barn vid en utrymning och nämnt område omfattas då inte 
av utrymningsplanen. 

En plan för hur medborgare ska utrymmas vid ett plötsligt vallbrott togs fram under 2018.  
Denna plan är dock inte kommunicerad till medborgarna. Utifrån denna plan tog 
kommunstyrelsen i Kristianstads kommun den 21-03-24 beslut om att samtliga förvaltningar 
och bolag ska ta fram en utrymningsplan för den egna verksamheten. 
Kommunledningsledningskontoret genom kommunikationsenheten har sedan i uppdrag att 
ta fram en plan för kommunikation av planen till medborgarna. I dagsläget är planen inte 
klar eller kommunicerad, men uppskattas vara klart hösten/vintern 2022. 

Östra kasern 3 mfl ligger i utkanten av det som i utrymningsplanen benämns som 
”riskzonen” för vallbrott. Ett alternativ för utpekat område är att ta fram en plan för 
utrymning av specifikt område fram till dess att den övergripande planen är färdigställd. Det 
skulle innebära att Barn- och utbildningsförvaltningen tar fram en plan för utrymning av 
elever och personal under skoltid för specifikt område för vallbrott (+3,30m) vilket kan tas 
fram med en kortare tidshorisont då antalet elever är begränsade och sträckan som behöver 
köras för att komma ur ”riskzonen” är enligt bild nedan med rekommenderade 
utrymningsvägar från planområdet åt nordväst via Kockumsgatan, Kanalgatan och 
Snapphanevägen:  
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Bild 1: Förtydligande om utrymningsväg för Östra kasern 3 mfl. Markerat i rött är den väg som är 
farbar vid vattennivåerna +3,30 m. Denna bild ingår inte i beslutad utrymningsplan utan är endast för 
tydliggörande av distans och väg som ska bör nyttjas vid en ev. utrymning av aktuellt område. 

Inför det fortsatta planarbetet har det tagits fram en utrymningsplan specifikt för 
skolverksamhet (vilket inkluderar skola och förskola inom planområdet) för att visa på att 
en säker evakuering under verksamhetens öppethållande är realistiskt genomförbar.  

Innan planerade vallar är uppbyggda som ska hålla för dimensionering av framtida 
klimatförändringar ska Kristianstad kommun ha en plan för utrymning av staden, vilket 
kommunen har tagit beslut om och är nu under framtagande. Kommunen måste ha en 
inställning att oavsett scenario för vattennivåer måste beslut om utrymning ske proaktivt. 
Ett beslut om utrymning ska ske innan ett eventuellt vallbrott inträffar och detta framgår 
tydligt i kommunens beredskapsplan för högvatten som en beslutspunkt långt innan de 
nivåer som är för diskussion i Länsstyrelsens yttrande. Kommunen har en plan för hur 
beslutet om utrymning skall ske innan ett potentiellt vallbrott inträffar. Det scenario som 
inte är nämnt är antagoniskt hot, ett attentat på vallen som resulterar i ett vallbrott. Vid ett 
sådant scenario kommer tätorten att påverkas i hög utsträckning men beroende på nivå 
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kommer aktuellt planområde att inte påverkas alls, alternativt påverkas men då efter 
tidigast 12 timmar. 

Kristianstads kommun gör bedömningen att planlagt område för skola, förskola och 
idrottshall bör därför vara möjlig utifrån scenariot vallbrott med hänsyn till den 
beredskapsplan för högvatten som är politiskt antagen och även etablerad i organisationen 
(utvärdering av högvattenhändelsen 2020) och med det arbete av utrymningsplanen av 
tätorten som nu är under framtagande. Det föreligger således inte någon risk för liv och 
hälsa för barn och vuxna som vistas inom planområdet.  

Plankartan kompletteras med planbestämmelse som reglerar nivå på färdigt golv för 
huvudbyggnader inom planområdet till +2,80. Detta är en höjd som bedöms vara acceptabel 
ur samtliga översvämningsscenarion som kan komma att beröra planområdet, även vid 
vattennivån +3,30. På så sätt säkerställs att vatten inte kan ta sig  in i de nya 
skolbyggnaderna.  

Befintlig bebyggelse inom planområdet (Allö förskola) ligger på lägre nivåer och har 
dessutom ett suterrängplan mot utegården vilket medför att vatten kan komma att tränga in 
i byggnadens lägre plan. Kommunens bedömning med hänvisning till byggnadens ålder och 
kvarstående livslängd är att ekonomiska förluster i en vallbrottssituation är att betrakta 
som acceptabla. Vid uppförande av ny bebyggelse gäller bestämmelse som reglerar nivån för 
färdigt golv.  

Angående farligt gods är bedömningen från ansvarig riskkonsult är att det är väldigt låga 
risknivåer inom planområdet och förordar inte riskreducerande åtgärder inom områden 
med så pass låga risknivåer. Detta med hänvisning till att: 

- Individrisken understiger 10-7  ca 20 meter från järnvägen. 
- Individrisken understiger 10-7  ca 50 meter järnvägen även med 5 gånger så mycket 

farligt gods (känslighetsanalysen) 
- Samhällsrisken är acceptabel (under ALARP) 
- Bangården är lokaliserad 50 meter från planområdet. 

Kommunen gör dock bedömningen att inom 150 meter från järnvägen (Blekingebanan) 
föreslås planbestämmelse för riskreducerande åtgärder  b₁, i enlighet med RIKTSAM. 
Bestämmelsen anger att byggnader ska utföras med ventilation med friskluftsintag frånvänt 
Blekingebanan och bangården. Byggnader ska utföras med utrymningsmöjlighet frånvänt 
Blekingebanan och bangården. Byggnader ska utföras med centralt avstängningsbar 
ventilation.  

Bostadsändamål kommer att utgå från de delar av planområdet som avses utgöra den nya 
skolfastigheten.  
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Hanteringen av buller från trafik och industri sker på olika sätt. För trafik har man i Sverige 
valt att betrakta buller från trafik under ett årsmedelvärdesdygn och vid 
beräkningar/mätningar relateras dessa till hela dygn. 
För industribuller delas bullret upp i olika tidsperioder under dygnet – dag (kl.06-18), kväll 
(kl.18-22) och natt (kl.22-06). Anledningen är att bullret kan skilja väldigt mycket under de 
olika tidsperioderna. Dagtid har man normalt störst verksamhet med full verksamhet, 
interna transporter med mera medan det under kvällstid och natt ofta bara är kontinuerliga 
verksamheter och processer såsom t ex ventilation, som är i drift. 
Riktvärden för buller från trafik och från industrier måste följaktligen göras på olika sätt. 
För trafikbuller avser riktvärdena en medelljudnivå under ett helt dygn (LAeq, dygn). För 
industribuller finns riktvärden för dag, kväll och natt. 
Av ovanstående framgår att det inte utan vidare går att göra en sammanvägning av buller 
från de olika typerna av bulleralstring och framför allt skiljer sig riktvärdena för de olika 
bullertyperna väsentligt i nivå. 
Boverket anger att vid samtidig exponering från källor av olika ljudkaraktär, exempelvis 
industri och trafik eller väg- och flygtrafik, är det inte möjligt att redovisa ett sammanvägt 
ekvivalentnivåvärde. I dessa fall redovisas de beräknade värdena för de olika bullerkällorna 
separat tillsammans med en samlad bedömning av ljudförhållandena. Det vill säga en analys 
av vad de olika bullernivåerna kombinerat kan få för total bullerpåverkan. I dessa fall 
behöver de separata värdena klara respektive riktvärde men hänsyn måste också tas till den 
samlade bedömningen av omgivningsbullret för att avgöra om platsen är lämplig. 
Rent tekniskt är det enkelt summera buller från olika typer av bullerkällor. Problemet 
uppstår dock när man ska relatera detta sammanslagna buller till ett riktvärde. 
Planbeskrivningen kompletteras med en samlad bedömning av ljudförhållandena inom 
planområdet. Den samlade bedömningen av bullersituationen i området är att trafikbullret 
är det dominerande.  
 
En kompletterande trafikbullerutredning har tagits fram för området och planhandlingarna 
revideras enligt denna. Plankartan revideras så att tidigare planbestämmelser om att 
gällande riktvärden för buller utgår och ersätts med nya bestämmelser för att säkerställa att 
bullerskärmande åtgärder vidtas i tillräcklig utsträckning för skolgård för pedagogisk 
vistelse, lek och vila.  
 

Under planarbetets gång har fortsatta markundersökningar genomförts inom området. 
Rapporten Planerade avhjälpandeåtgärder inom Östra Kasern 3 m.fl. i samband med 
nybyggnation av Allöskolan (2021-05-20). Tidigare undersökningar (WSP 2020 a, b) som 
utfördes inom det aktuella området visade på förekomst av föroreningar i halter över 
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Föroreningar påträffades främst i 
de översta jordlagren inom området som huvudsakligen består av fyllnadsmassor. Inför 
entreprenad och utförande av nybyggnationer inom området har en kompletterande 
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jordprovtagning utförts med syfte att ge ett bättre underlag för klassning av jordmassor 
inom området. Provtagning av jord utfördes enligt förslag som kommunicerades med miljö- 
och hälsoskyddsavdelningen daterad 2021-02-23, skrivelse Mark.2020.121 samt mail 
daterad 2021-03-05. 

Marken inom fastigheterna Östra Kasern 3 och 6 samt inom del av Östra Kasern 5 har 
undersökts i flera omgångar i samband med framtagandet av ny detaljplan för området 
som bl.a. medger skola (åk 7-9). Inom området finns en befintlig förskola. 
Tidigare har militären varit på en del av området och därutöver har det bl a funnits 
kolonilotter och en verkstadsskola. Hela området är utfyllt med fyllnadsmassor av okänt 
ursprung. Med denna historik som utgångspunkt gjordes en första miljöteknisk 
markundersökning vårvintern 2020 med skruvborr. Provtagningen visade att det ställvis 
inom området finns tungmetaller och PAH över riktvärdena för känslig markanvändning 
(KM) och i den norra delen av området detekterades DDT. 
 
För att säkerställa att markföroreningar inte innebär någon risk för pågående 
förskoleverksamhet undersöktes ytlig jord (0 - 0,30 m u my) i alla ej hårdgjorda ytor inom 
förskolans område med en ISM-liknande metodik. Metodiken innebär att ett stort antal 
inkrement tas ut och slås samman till ett samlingsprov. Proceduren upprepas tre gånger så 
att totalt tre samlingsprov erhålls och skickas för analys. Analysen omfattade tungmetaller 
inkl. kvicksilver, PAH och bekämpningsmedel. Resultaten av de tre samlingsproverna var 
samstämmiga och visade alla på halter som uppfyller KM. 
I det övriga området genomfördes ännu en undersökning med skruvborr sommaren 2020 i 
syfte att få ett bättre underlag till planprocessen. Resultatet verifierade bilden av att 
föroreningarna är kopplade till fyllnadsmassorna och att bly, PAH och möjligen kvicksilver 
är de ämnen som eventuellt kan utgöra risker för människors hälsa och miljön. 
 
Under våren 2021 genomfördes en åtgärdsförberedande undersökning i syfte att klarlägga 
behovet av avhjälpande mer i detalj. Området delades in i tre delområden utifrån den 
framtida markanvändningen: 
- Delområde 1: Grönytor, dagvattenhantering, vändplats och angöringszon till skolan 
- Delområde 2: Skolområdet med skolbyggnader och skolgård 
- Delområde 3: Fotbollsplaner och parkeringsyta 
Varje delområde har delats in i 20x20 m stora rutor och inom varje ruta har ett 
samlingsprov från en provgrop tagits i halvmeters djupintervall. I alla rutor har översta 
halvmetern provtagits. Därutöver har provtagningsdjupet bestämts utifrån nödvändig 
teknisk schakt. 
 
För de tre delområdena samt befintlig förskola finns enligt miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma risker för framför allt 
människors hälsa med även för miljön. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen konstaterar att 
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de representativa halterna (i detta fall medelvärden) ligger i nivå eller under riktvärdena 
för känslig markanvändning. KM är den nivå under vilken riskerna anses vara acceptabla. 
Beslutet är förenat med fyra föreläggandepunkter. Eftersom bedömningen är baserad på 
djupindelad provtagning bör, enligt försiktighetsprincipen i 2 kap 3 § miljöbalken, inte 
jord från olika nivåer blandas. Matjord som omfördelas inom området samt jord som 
eventuellt tillförs utifrån ska, med stöd av kunskapskravet i 2 kap 2 § samt kravet på 
undersökning i 26 kap 22 § miljöbalken, provtas. Motiveringen till kravet är att det finns 
förhållandevis få analyser på enbart matjordsmatrisen och dessutom ligger matjorden 
ytligt och därmed tillgänglig för exponering. Kravet på jordens renhet är skarpare om den 
ska användas inom förskoleområdet än inom skolområdet. Detta beror på att yngre barn 
(0-6 år) antas exponeras för jord i större utsträckning än äldre barn, t ex genom ett oralt 
Intag. Resultatet av provtagningen, tillsammans med en redogörelse för masshantering i 
samband med markentreprenaden, ska redovisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden 
med stöd av 26 kap 21 § miljöbalken. 
 
Planbestämmelse om villkor för startbesked utgår från plankartan med hänvisning till miljö- 
och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-12-31 som gör bedömningen att marken är lämplig 
för det planerade ändamålet. 
 
En revidering av trafikbullerutredningen har genomförts för att möjliggöra redovisning av 
buller vid den gräns för byggrätt som planen medger i full utbyggnad för samtliga 
våningsplan.  
 
Kommunen bedömer, i samråd med tillsynsmyndighet, att det inte förekommer någon risk 
för PCB i mark i anslutning till befintlig förskolebyggnad inom planområdet efter 
genomgång av genomförd PCB-inventering och beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden 
under 2009, samt PM Kompletterande miljöteknisk undersökning Östra Kasern 3, område II 
(förskoleområdet), WSP 20-05-14). 
 
Planbeskrivningen kompletteras med en sammanställning av Allöverkets verksamhet i 
relation till gällande miljötillstånd. Föreslagen planbestämmelse om riskreducerande 
åtgärder sammanfaller med behov av riskreducerande åtgärder med avseende på 
omgivningspåverkan från Allöverket.  
 
Planbeskrivningen kompletteras avseende verksamhetsbuller från Allöverket och 
Kristianstadsmejeriet i enlighet med gällande miljötillstånd. 
 

I samband med Kristianstadmejeriets senast utfärdade miljötillståndsansökan gjordes en 
riskbedömning avseende ammoniak (länsstyrelsens diarienummer 551- 29792-2013). 
Riskanalysen utgår från ett värsta-fall-scenario med brand som uppstår i kylmaskinrum med 
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spridning av ammoniak till omgivningen via avblåsningsledning som konsekvens. 
Beräkningar i riskutredningen visar på vilket avstånd från utsläppspunkten en 
koncentration om 400 ppm uppnås. 400-700 ppm leder till vanligen till irritation av ögon, 
näsa, hals och en tillfällig och kortvarig exponering i denna omfattning ger vanligtvis ingen 
allvarlig hälsopåverkan. Slutsatsen är att på ett avstånd bortom 100 meter understiger 
ammoniakkoncentrationen 400 ppm vid utsläpp från avblåsningsledningen. Planområdet är 
beläget ca 130 meter söder om närmaste fastighetsgräns till Näsbyholm 1 och 2. Den 
samlade bedömningen tillsammans med räddningstjänsten är att planområdet inte påverkas 
av mejeriets ammoniakhantering enligt gällande miljötillstånd. 

2. Region Skåne 

Region Skåne ser positivt på planförslaget om en utveckling i kollektivtrafiknära läge vid 
Östra Kasern. Hållplatsen vid Vattentornsvägen som planförslaget hänvisar till, har idag 
låg standard och bör i samband med ombyggnaden rustas upp för att få en bättre 
standard. Det bör då även säkerställas för säkra korsningsmöjligheter för resenärer som 
ska till och från hållplatsen, inte minst med tanke på att den nya skolan kan generera resor 
med barn. I samband med detta bör det även undersökas om den aktuella hållplatsen bör 
delas upp i två hållplatser, där en av hållplatserna flyttas längre norrut för att hamna 
närmre skolan medan den andra hållplatsen anläggs i närheten av det nya rättscentrum. 
Skånetrafiken önskar vidare kontakt med kommunen för vidare diskussioner kring en 
sådan lösning. 

Kommentar 
I samband med upprustningen av Vattentornsvägen kommer även hållplatslägena och 
korsningsmöjligheterna att ses över. Markåtkomsten blir dock en faktor som behöver vägas 
in i samband med placering och möblering av hållplatslägena. 

 

 

  

Bild: Sektion vid hållplats utanför nya Rättscentrum. Sektionen spegelvänds vid 
hållplatsläget på Vattentornsvägens västra sida.  
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Sammanfattning av yttranden från kommunala myndigheter, nämnder och 
bolag m.fl. 

3. Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun 
Lantmäteriet har redaktionella synpunkter på planhandling och plankarta vilket redovisas 
i separat dokument, justeringar bör göras under avsnittet fastighetskonsekvenser. 
Myndigheten noterar att det på plankartan saknas exploateringsgrad på den enbart 
kryssprickade marken. Lantmäteriet påpekar att bara del av Östra Kasern 6 berörs av 
planen, då liten del av fastigheten ligger utanför.  

Östra Kasern 3 belastas av några avtalsservitut. Oklart hur och om dessa berörs, kanske 
behöver något upphävas för att ej hindra planens genomförande.  

Kommentar 
Planhandlingarna revideras i enlighet med lantmäteriets synpunkter.  

4. Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret har följande synpunkter på detaljplanen som bör tas i 
beaktande: 
 
- SKYDD – plank 2 
Kommunledningskontoret anser inte att planket ska ha en angiven höjd på plankartan då 
kraven varierar beroende på vad som byggs. 
 
- TRÄDRAD1 
Att i förslag till ny detaljplan markera en rad träd, fler än fem innebär att trädraden är att 
betrakta som allé. Det innebär att trädraden omfattas av ett biotopskydd. I de fall det 
saknas träd är det inte detaljplanens syfte att skapa allé. 
 
- KRYSSMARK +++ 
I planområdets östra gräns i nord-sydlig riktning, finns ett kryssmarkerat område som 
kommunledningskontoret anser inte fyller någon funktion då man ändå inte får bygga 
närmare fastighetsgräns än 4,5. Kontoret anser att ”kryssmarken” i anslutning till Östra 
Kasern 6 bör tas bort alternativt minskas till 4,5 meter. 
 
- GATA 
Arbetet med att ta fram en bra trafiklösning på Croniusgatan/Kockumsgatan söder om 
den framtida skolfastigheten kommer att ske parallellt och beräknas vara klart till 
skolstart hösten 2024. Oavsett vilket alternativ som väljs som finns både för och 
nackdelar. Trafiklösningen med en vändplats på gatan kan medföra att det blir svårt under 
tiden för hämtning och lämning. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Hanteras i arbetet med detaljplanen. 
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Kommentar 
I samband med upprättandet av nya granskningshandlingar kommer samtliga 
planbestämmelser listade ovan att ses över i dialog med mark- och exploateringsenheten.  

5. Räddningstjänsten i Kristianstads kommun 
Räddningstjänsten kompletterar sina tidigare synpunkter framförda under samrådet med  
följande:  
  
För hantering av övriga ev. risker i anslutning till aktuellt planområde, hänvisar 
räddningstjänsten till två riskutredningar framtagna i samband med framtagandet av 
detaljplan för ”Nya Rättscentrum”, Kristianstad 4:47.  
Riskutredning, Kv. Kristianstad 4:47, Kristianstads Rättscentrum, 2018-05-08, Uppdrag 
280012, Version A, Tyrens.  
Rättscentrum – Komplettering avseende risk samt luft- och luktstörning från Allöverket, 
2020-12-21, uppdrag 295561, PM Version 1.1, Tyrens.  

Kommentar 
Riskutredningar tillhörande detaljplan för Rättscentrum, Kristianstad 4:47 m.fl.  (1290K-
P2021/5), och ställningstaganden där i arbetas in i planhandlingarna.  

6. Miljö och hälsoskyddsavdelningen 

Framförda synpunkter från samrådsskedet kvarstår, Miljö och hälsoskyddsavdelningen 
hänvisar därmed till tidigare yttrande, vilket sammanfattat är enligt följande: 

Byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på detaljplan gällande byggnation av en ny 7-
9-skola på fastigheten Östra Kasern 3 m.fl. Allö förskola som idag finns i området kommer 
att vara kvar. Bebyggelsen inom planområdet avgränsas av uppvuxen vegetation i form av 
buskar och stora träd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att den planerade 
byggnationen måste anpassas till den värdefulla vegetation som finns i området och att 
det tydligt måste framgå hur behovet av beskuggning och friyta per barn kommer att 
tillgodoses i planen. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens utgångspunkt är att Boverkets 
riktlinjer för friyta (40 m2/barn för förskolebarn respektive 30 kvm/barn för äldre 
skolbarn av minst 3000 m2) ska efterlevas vid nybyggnation av förskolor och skolor inom 
Kristianstads kommun. 

Vi vill också lämna följande synpunkter gällande dagvattenhanteringen: I planen har 
avsatts ytor för hantering av dagvatten vilket är bra. Ytorna som avsatts för 
dagvattenhanteringen, i den västra delen av planen, bör om möjligt utformas så att även 
vid skyfall så mycket som möjligt av vattnet kan fördröjas innan det avleds till 
dagvattennätet. Vidare beskrivs i planen att idrottsytan i öster ska utformas så att den kan 
översvämmas vid skyfall. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ser att är bra att ytan kan 
användas för flera funktioner. Dock bör resonemanget i planbeskrivningen utvecklas 
gällande vad som händer om idrottsytan skulle bebyggas (tillfälligt eller permanent). 
Översämningsfunktionen behöver då läggas på en annan yta och detta behöver finnas med 
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i resonemanget i planbeskrivningen. Det bör även beskrivas vilka möjligheter det finns att 
utveckla skolgården enligt planen för detta ändamål.  

Kommentar 
Kristianstads kommun eftersträvar att uppnå motsvarande friyta per barn som 
rekommenderas av Boverket. Allmänna råd är inte bindande och Boverket har med 
beaktande av de allmänna rådens karaktär, beslutat att inte rekommendera något ytkrav. 
Detta eftersom de allmänna råden ska ange en möjlig väg för att uppfylla lagens krav och ett 
specifikt ytkrav inte ger utrymme för alternativa tillvägagångssätt. Vidare bedömer 
Boverket att ett ytkrav i de allmänna råden minskar möjligheterna för kommunerna att 
använda sig av flexibla lösningar som är anpassade efter de lokala förutsättningarna. 
Bedömningen är att friytan per barn inom befintlig förskoleverksamhet kan uppnås utifrån 
nu gällande förutsättningar med ca 70 barn i verksamheten. För den planerade 
tillkommande skolverksamheten eftersträvas en friyta som motsvarar eller kommer så nära 
de rekommenderade 30 m² som möjligt. Vid ett elevantal potentiellt motsvarande 600 elever 
uppgår friytan till 22 m²/barn, alltså något lägre än vad som rekommenderas. Det råder 
hård konkurrens om marken i staden och det är svårt att hitta ytor för skol- och 
förskolegårdar, inte minst i detta centrala läge. Med hänvisning till planområdets läge och 
det betydande behovet av en centralt belägen skola görs bedömningen att antalet m²/barn 
som möjliggörs i planförslaget är acceptabelt. I samband med projekteringsarbetet för 
skolan eftersträvas att så lite mark som mjöligt tas i anspråk för annat ändamål än skolgård. 
Skolgården ska utformas med goda sol- och skuggförhållanden uppnås tillsammans med en 
god ljud- och luftkvalitet. Föreslagen placering av den nya skolbyggnaden är avgörande för 
att tillskapa dessa kvaliteter inom kommande skolgård.  

I samband med projekteringen av planområdet är kommunens ambition att spara befintlig 
vegetation i så stor utsträckning som möjligt. Som en följd av planens genomförande behöver 
23 träd tas ner. Återplanteringsplanen för området beskrivs som ytterst generös. Förutom 
plantering av buskage och perenna växter innefattar planteringsplanen 83 nya träd enbart 
inom kommande skolfastighet. Detta ger god möjlighet för en lummig skolmiljö och är i linje 
med kommunens mål att öka krontäckningen i staden.  

Det planerade dagvattensystemet kommer kunna ta hand om 10-årsregn och även delar av 
100-årsregn men inte allt. Det kommer att bli en viss avrinning längs marken och 
översvämningsvägar ska planeras inom skolfastigheten så att inte byggnader kommer till 
skada. Marknivån i anslutning till ny bebyggelse ska ordnas på en sådan nivå att vatten inte 
kan tränga in. Nytillkommande bebyggelse ska höjdsättas så att byggnader säkras mot ytligt 
rinnande dagvatten vid större regnhändelser och den nya skolgården ska projekteras så att 
dagvatten kan samlas på säkra lokala lågpunkter med avsedda rinnvägar. Åtgärder krävs 
framför allt så att vatten inte rinner in på förskolegården. Detta kan göras med hjälp av dike, 
låg mur eller annan typ av fast avgränsning. Färdigt golv på tillkommande bebyggelse 
regleras till +2,8.  
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Den del av blivande skolfastighet som anges för breddning av dagvatten vid extrema 
regnhändelser (fotbollsplan utmed Snapphanevägen) ges en begränsning av föreslagen 
byggrätt. Endast komplementbyggnader får uppföras till en byggnadsarea motsvarande 200 
m².  

7. Tekniska förvaltningen 

Gata 
Inga synpunkter. /JS 2021-05-18 

Trafik 
Den bedömning som trafik gör, är att Croniusgatan och Kockumsgatan inte kommer att 
kunna svälja den mängd trafik som förväntas vid bygget av Allöskolan. Idag finns 
Montessoriskolan söder om Kockumsgatan med 400 elever och med beräkning av 500 
elever vid full beläggning. Allöskolan beräknas vid full beläggning att ha 600 elever och till 
detta kommer även 70 barn tillhörande Allö förskola. Utöver mängden elever och 
förskolebarn så kommer även en ny detaljplan att tillkomma för bostäder söder om 
Kockumsgatan som resultera i ännu mer tryck och fler trafikrörelser på de redan 
ansträngda lokalgatorna. De stora mängderna fordon som kan förväntas på Kockumsgatan 
och Croniusgatan, ställer högra krav på trafiksäkerheten och främst när det gäller de 
oskyddade trafikanterna. 

Vi bedömer att de oskyddade trafikanterna kommer bli extra utsatta om gatorna öppnas 
upp för genomfart. Risken är stor för högre hastigheter. Det finns även en risk att 
genomfarten blir en smitväg för de som vill söderut samt att elever lämnas av på båda 
sidor av vägen vilket resulterar i att vi har barn som rör sig kors och tvärs över vägen. 

Vi bedömer heller inte att förslag om shared space (gångfartsområde) kan anses som 
tillräckligt trafiksäker vid en skola. Förslaget skulle innebära att oskyddade trafikanter 
skulle dela yta med all typ av fordonstrafik och som under peaktiderna bedöms bli 
problematisk utifrån mängden fordon. 

För att i största möjliga mån skapa en så trafiksäker situation som möjligt för de 
oskyddade trafikanterna, föreslås att Croniusgatan och Kockumsgatan förblir separerade 
och att en vändplats anläggs på Croniusgatan där föräldrar till elever på Allöskolan kan 
lämna av barnen på den norra sidan i avlastningsfickor. Då det förekommer skolbussar vid 
utflykter och dessa inte kan ta sig runt i vändplatsen, blir spårviddshinder nödvändigt 
mellan Croniusgatan och Kockumsgatan. 

Vändplatsen kommer även att nyttjas av färdtjänst. 

Gällande elever till Montessoriskolan, lämnas dessa idag av inne på den egna 
fastigheten med infart från Croniusgatan och med möjlighet till utfart via 
Kockumsgatan. Vid bygget av nya bostäder söder om Kockumsgatan, har det 
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flaggats för att den enda infarten till Montessoriskolan kan komma att försvinna 
vilket ökar trycker ännu mer på Kockumsgatan. Även om lösningar görs för att 
säkra upp för de oskyddade trafikanterna med spårviddshinder för skolbussar och 
vändplats för resterande trafik, så bedömer vi att det kommer bli stora problem 
med trafikflödet, speciellt under peaktiderna. Det kan även bli problematiskt för de 
boende i det tilltänkta bostadsområdet söder om Kockumsgatan, att ta sig ut och in 
från fastigheten under dessa peaktider. Vi hade önskat att all avlämning och 
hämtning lösts inne på skolans fastighet och inte belastade lokalgatorna, såväl 
vändplats som av- och påsläppszon.  

Kommentar 
Efter den första granskningen har en trafik och flödesutredning genomförts, Trafikutredning 
Allöskolan, Ramboll 2022-03-14. Trafikutredningen ger förslag på ett antal trafiklösningar 
där två kan konstateras vara acceptabla ur trafiksäkerhetssynpunkt. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen 
och tekniska förvaltningen inför beslut om granskning 2 enats om att det som i 
trafikutredningen beskrivs som alternativ 3 är den trafiklösning som planförslaget ska 
möjliggöra för. Trafiklösningen bygger sammanfattningsvis på att Cronius- och 
Kockumsgatan öppnas för genomgående och dubbelriktad trafik. Gång- och cykelvägar ska 
anläggas utmed både norra och södra sidan om vägarna. Avsläpningsfickor ska 
iordningställas utmed vägens norra sida i anslutning till planerad placering av skolans 
entréer.  

8. C4 Elnät 

Framför en redaktionell synpunkt under avsnitt ”Fjärrvärme, el, tele och bredband” på 
sida 35 i planbeskrivningen där det står följande: 

”Transformatorstation finns inom planområdet. Inom hela planområdet möjliggörs 
flexibel placering av transformatorstation. Elleverantör är C4 Energi”. 

Det är C4 Energis helägda dotterbolag C4 Elnät AB som är elnätsägaren i området, detta 
kan kunden inte påverka. Elleverantören bestäms av kunden genom tecknande av elavtal. 

Kommentar 
Texten revideras till att C4 Energi AB anges som elnätsägare.  
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Sammanfattning av yttranden från intresseorganisationer, föreningar och 
övriga 

9. Socialdemokraterna 
S-föreningen (S)amverkan i Kristianstad (omfattar staden öster om Helgeå) framför att det 
är positiv till att en detaljplan för Östra Kasern 3 har tagits fram som möjliggör en ny skola 
på området. Dock anser vi att planen ska revideras så att den allé av gamla oxelträd som 
finns på tomten kan behållas. Redan i samrådet 2020 om planen begärde vi att oxelträden 
skulle bevaras. I två debattartiklar i Kristianstadsbladet under granskningsskedet har S-
ledamöterna i Byggnadsnämnden argumenterat för att träden ska vara kvar (länk bifogas 
nedan) 

S-föreningen (S)amverkan anger följande skäl för ståndpunkten. 

− Vi behöver fler träd i staden, inte färre. Både för klimatets skull och för den biologiska 
mångfalden. Miljö- och Hälsoskyddsnämnden ansåg i sitt yttrande över detaljplanen att 
oxlarna skulle vara kvar. 

− Den trädallé av 13 oxelträd som är belägen en bit in längs Vattentornsvägen är ca 60 år 
gammal och kan stå kvar kanske i ca 100 år till och har ett värde på ca 3 miljoner kronor. 

− Gamla etablerade träd kan inte ersättas av nyplanterade. Nya träd är som spädbarn. Det 
vi behöver är medelålders, arbetande träd. Just oxelträd finns nästan bara i Sverige. 
Boverket skriver på sin hemsida om gamla träd: ”Träd bidrar till klimatanpassning genom 
fördröjning och minskning av dagvatten, skugga och temperaturutjämning”. 

− I kommunens grönplan konstateras att Kristianstad är den stad, av de 35 största i landet, 
som har minst krontäckning för träd. I kommunens miljömål sägs att antalet träd i 
offentliga miljöer inom tätbebyggda områden ska öka. Det gäller i synnerhet äldre träd 
med stort stamomfång. 

− I grönplanen skriv att grundskolan bör ha grönområden med inhemska träd- och 

växtarter för undervisning. Oxelträden med sin ringa påverkan på allergier blir av stort 
pedagogiskt värde i Alléskolans undervisning. 

− Boverket konstaterar att när äldre befintliga träd tas bort förloras de långsiktiga 
vinsterna som befintliga träd kan ge i form av ekosystemtjänster som temperaturreglering 
och biologisk mångfald. 

Motivet från förvaltningen att hugga ner flertalet oxelträd är att få plats med skola, 
skolgård och idrottshall mm på tomten. Studerar man tomten på plats samt plankartan, 
har vi svårt att förstå varför inte oxelträden kan bevaras. De står i utkanten av tomten där 
bredvid mot Vattentornsvägen ska anläggas en utbyggd gång- och cykelväg, bullerplank, 
dagvattendike mm. Förvaltningen anger att anlägga en större grundskola har ett större 
samhällsviktigt värde än en allé av gamla oxelträd.  
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Vi befinner oss i ett klimatnödläge och med ett hot mot den biologiska mångfalden. Enligt 
vår mening är det då felaktigt att uttrycka att en grundskola är viktigare än att bevara en 
äldre trädallé. I detta fall måste det gå att kombinera skola och träd. Förvaltningen anger 
själv att olika placeringar av byggnader på tomten är möjliga att göra. 

Sammanfattningsvis yrkar S-föreningen (S)amverkan att detaljplanen revideras i syfte att 
skydda och bevara den oxelträdallé med 13 träd som står längs Vattentornsvägen. 

Bilaga: artiklar i Kristianstadsbladet 15/5 och 22/5 
https://www.kristianstadsbladet.se/debatt/fler-trad-i-behovs-bevara-oxeltraden-paostra-kasern-
2e7afece/ 
 
https://www.kristianstadsbladet.se/debatt/oxeltraden-och-skolan-kan-existerasamtidigt- 

c04e9b11/ 

Kommentar 

Behovet på en ny centralt belägen skola i Kristianstad är stort och planområdet är bedömt 
som en möjlig lokalisering sett till sin i sammanhanget stora yta och det kollektivtrafiknära 
läget. Planområdets något utsatta lokalisering i staden utmed trafikerade vägar samt 
närliggande järnväg och bangård ställer höga krav på områdets gestaltning för att skapa en 
skolgård som är bullerskyddad och fri från andra risker och störningar. Byggnadernas 
placering och utformning är en förutsättning för att skapa just detta och avvägningen 
mellan att bevara de befintliga 13 oxlarna ställs mot en bra utemiljö. I samband med 
projekteringen av planområdet är kommunens ambition att spara befintlig vegetation i så 
stor utsträckning som möjligt. Totalt beräknas 23 träd behöva tas ner som en följd av 
planens genomförande. Återplanteringsplanen för området beskrivs som ytterst generös. 
Förutom plantering av buskage och perenna växter innefattar planteringsplanen 83 nya 
träd enbart inom kommande skolfastighet. Detta ger god möjlighet för en lummig skolmiljö 
och är i linje med kommunens mål att öka krontäckningen i staden. 

Trädraden utmed Croniusgatan är inte i konflikt med den föreslagna tillkommande 
bebyggelsen inom planområdet. Den föreslagna bebyggelsen och planförslaget tar hänsyn till 
befintlig vegetation i så stor utsträckning som möjligt. Kommunen i egenskap av 
fastighetsägare och exploatör har för avsikt att tillskapa kvalitativa utemiljöer med 
vegetation som främjar pedagogik, barns behov av lek, lärande och utveckling ska tillvaratas 
och utvecklas.  

Kristianstads kommun har låtit genomföra en besiktning av de fem oxlarna utmed 
Croniusgatan. Detta eftersom man kan konstatera att deras vitalitet avtar i ganska hög takt 
sedan tidigare bedömningar i samband med detaljplanearbetet. Flera av träden är i så pass 
dåligt skick att dom redan i dag utgör en säkerhetsrisk för förbipasserande, Utlåtande 
angående träd på Östra Kasern 3 m.fl. i Kristianstad, SveArb AB 2021-11-23.  
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De 5 träden utgör en allé som tidigare bestått av cirka 10 träd, och varit sammanhängande. 
Idag finns en lucka i allén på cirka 60 meter mellan träd nr 1 och 2. Därefter är allén 
sammanhängande igen.  Träden är cirka 8 meter höga och har en stamdiameter på mellan 
50 och 70 cm. Två av de fem träden har mycket låg vitalitet (nr 2 och 3) och ett av träden har 
låg vitalitet (nr 4). Två av träden har normal vitalitet (nr 1 och 5). I träden finns en stor 
mängd död ved och gott om håligheter som troligtvis också innehåller en del mulm. Detta 
gör att det biologiska värdet bedöms som högt. 

Enligt förslag till detaljplan kommer det i samband med byggandet av skolan att anläggas 
parkeringsplatser samt en cykel/gångbana intill träden. Sannolikt kommer man då att 
behöva schakta i trädens rotzon vilket kommer att få en negativ påverkan på trädens 
vitalitet. Det kommer också att innebära markkompaktering då tunga maskiner troligtvis 
kommer att framföras i trädens rotzon. Den ökade mänskliga aktiviteten runt och under 
träden kommer också att förändra kraven som ställs på trädens säkerhet och riskklass. 

Kommunen har för avsikt att återplantera allén utmed Croniusgatan efter att 
byggnadsarbetena avslutats på platsen, senast ca 2 år efter avverkning. De befintliga träden 
innebär idag en risk för förbipasserande till följd av den låga vitaliteten. Under senare år har 
även ett par av träden blåst ner. Byggnation i närområdet kommer även det att ha en 
negativ påverkan på rotzonen vilket inte kommer att förbättra trädens status. En följd av 
detaljplanens genomförande är att många fler människor, både barn och vuxna, kommer att 
röra sig i anslutning till och under träden. Förslagsvis ska återplantering av allén ske med 8-
10 nya lövträd med en stamomkrets om minst 20-25 cm. Om dom nya träden inte etablerar 
sig ska dessa ersättas. Arbetet med en ny detaljplan för fastigheterna Kristianstad 4:7 och 
4:45 söder om Croniusgatan pågår. I samband med en framtida exploatering av detta 
område har kommunen en ambition om att kunna återskapa en dubbelsidig allé utmed 
Croniusgatan.  

10. Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla  

Vi förstår att det är komplext att planera och bygga i stadsmiljö och att oxlarna utgör ett 
hinder för att bygga mest fördelaktigt vad angår buller, infarter och annat. Dock verkar 
man inte från kommunens håll ha insett vilka värden som skulle gå förlorade om oxlarna 
försvinner. Därför anser vi att man som sista utväg, d v s om det inte är möjligt att 
integrera dessa stadsträd i planeringen, måste flytta träden i sin helhet till en annan plats i 
staden där behovet av stadsträd är stort. Det är kostsamt att flytta stora träd, men värdet 
av träden är ännu större. Kommunen har själv värderat oxlarna och de ligger ca på 
500.000 styck enligt Alnarpsmodellen. Än viktigare är att vi har brist på gamla stadsträd. 
Det tar flera decennier innan nyplanterade träd får de viktiga funktionerna som äldre 
stadsträd har.  

Stadsträdens värden:  
- Stadsträd ger insikt om vårt beroende av naturen och våra band till naturen. 
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- Stadsträd ökar hälsan enbart genom att man ser dem. T.ex. tillfrisknar sjuka snabbare om 
de får se träd.  
- Svalkande miljöer att vistas i kommer behövas allt mer i takt med de ökande 
värmeböljorna som klimatförändringarna orsakar. Stadsträd ger lokalt en lägre 
temperatur samt håller kvar vatten i närmiljön, där torka annars skulle döda gräset. 

 - Oxlar växer långsamt och behöver bara lite tillsyn. 

 - Allén berikar miljön vid skolan genom att ge både dag- och nattvila åt många fågelarter, 
insekter och andra småkryp. De kan också göra sig bon i hål i träden.  

- När träden blommar gynnas pollinerande insekter. De röda bären är till glädje för många 
fågelarter.  

- Oxlar är vindtåliga och ger bra skugga soliga dagar. De tål också luftföroreningar bra. I 
hundra år har många alléer av oxelträd planterats på slätten här i Skåne, som skydd mot 
hårda vindar och för svalkande skugga.  

- Träden fungerar som ”kolsänka” för de fångar upp koldioxid och bildar syre alldeles 
gratis. 

- Träd i skolmiljö underlättar för utomhuspedagogik. Högstadieskolans biologilärare kan 
använda sig av oxlarna direkt. De kan berätta för eleverna att ”Kommunen beslöt till slut 
att spara de gamla oxlarna när skolan skulle byggas, därför att man insåg värdet av att visa 
sparsamhet och att direkt på skolans område kunna visa betydelsen av biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster”  

- Stadsträden har ett högt ekonomiskt värde.  

Kommentar 
Se svar till yttrande nr 9 (Socialdemokraterna), i detta granskningsutlåtande.  

Upprättat förslag till detaljplan begränsar inte möjligheten att flytta träd från planområdet 
för plantering på annan plats. Den planerade återplanteringen inom skoltomten bedöms 
vara en acceptabel kompensation för de träd som behöver tas ner till förmån  för placering 
av ny skolbyggnad även om kommunen delar bedömningen att värdet av äldre träd aldrig 
kan återskapas i sin helhet vid återplantering.  

11. Privatperson 1 

Undertecknad önskar att detaljplanen för ny Högstadieskola på Östra Kasern modifieras så 
att hela den äldre värdefulla friska oxelträdsallén kan behållas. Jag upprepar därför mina 
redan lämnade kommentarer som kommunen avfärdat och önskar åter att 
detaljplaneförslaget utgår från att samtligt friska äldre oxelträd i allén ska behållas. 
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Dessa träd har minst halva sin förväntade livstid kvar och kommer sannolikt kunna 
överleva den nya skolan. Träden representerar inte bara stort ekonomiskt värde och de 
föreslagna återplanteringarna är onödigt dålig hushållning med miljontals skattemedel 
och kan inte heller ersätta den förstörda biologiska mångfalden ovan och under jord. 

Det senare ska inte förglömmas vilket helt negligerats i planförslaget. Således kan 
förlusterna från fällning aldrig kompenseras i nyplantering. Full 
kompensationen är omöjlig och en nyplantering dröjer många decennier innan 
mervärden uppnås. 
Träden skänker skugga och njutning till alla elever och lärare med tydliga 
årstidsväxlingar liksom till alla medborgare i grannskapet. 
Kommunens antagna grönplan och egen miljö expertis förordar att allén behålls. 
Det är ofta klokt att lyssna på sina egna experter. Vår stad behöver återinföra en 
tjänst för kompetent ”stadsträdgårdsmästare” med ett ”funktionellt veto” i frågor 
som rör grönplanen. 
Befintligt förslag tycks fortsatt utgå från att Oxelalléns vara eller icke vara är 
helt ”förhandlingsbart” i stället för att vara en grundläggande förutsättning för 
planen om en ny Högstadieskola. Detta behöver manifesteras. 
Både skolgårdens utseende och omgivningens trafikbuller kan också påverkas 
på andra sätt för att kunna bevara Oxelallén som måste få obligatoriskt företräde 
och vara en oåterkallelig förutsättning i planeringen av nya skolan. Det som 
hände vid Tivoliparken i nya ABK bygget med trädfällningar som godtyckligt 
tillståndslöst underlättade genomförande måste förhindras till varje pris. 
Detaljplanens bebyggelse och skolgård måste därför ändras och anpassas så att 
den befintliga Oxelallén bevaras för kommande generationer. Det finns bara 
vinnare på detta men det kräver lite kreativt handlag och tänk utanför ”boxen” 
men det bör inte vara några större tekniska problem om politiska viljan finns. Då 
kan Oxelallén bevaras liksom att den nya Högstadieskolan blir ännu mer 
uppskattad – både och alltså. 
De värden som därmed kan bevaras är mycket betydelsefulla för Kristianstad såsom 
miljömedveten grön stad som lever upp till sina egna åtaganden och sina 
experters rekommendationer och sist men inte minst sina medborgares önskemål 
och välbefinnande. Detta skulle skett från allra första början och åter har lokala 
politikerna tyvärr varit tondöva och inte visat tillräckligt tydligt ledarskap i en 
viktig fråga. Såsom i skolvärden ska läxor läras av politikerna och detta misstag 
får inte upprepas. 
Låt nu inte bekvämligheten styra utan instruera arkitekterna och planerarna att 
modifiera ritningarna med alla de äldre Oxelträden bevarade. Naturligtvis är 
detta både önskvärt och möjligt när politiska viljan finns att tillgodose 
önskemålen från medborgarna. Allt annat vore ett svek. 
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Kommentar 
Se svar till tidigare yttranden, nr 9 (Socialdemokraterna) och nr 10 
(Naturskyddsföreningen).  

 

12. Privatperson 2 

Behåll oxelträden på östra kasern. Det måste gå att bygga en skola utan att fälla dessa 
vackra träd. Kommunen måste ta sitt ansvar och tänka om och göra rätt, både för klimat 
och trivsel. Dessa träd betyder mycket för vår stad. Tänk på miljön och värdet av träden. 
Skolan måste gå att anpassa. Tänk rätt nu! 

Kommentar 
Se svar till tidigare yttranden, nr 9 (Socialdemokraterna), nr 10 (Naturskyddsföreningen) 
samt yttrande nr 11.  
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Föreslagna förändringar av planförslaget 

Inkomna synpunkter under den första granskningen har medfört följande förändringar av 
planförslaget inför en andra granskning:  

• Beteckningen B på plankartan, bostadsändamål, utgår från större delen av 
planområdet, motsvarande mark avsedd för ny skolfastighet. 

• Kvartersmark för teknisk anläggning (E) anges som en egen markanvändning 
inom område utmed Croniusgatan.  

• Föreslagen nockhöjd sänks från 24 meter till 20 meter inom nytillkommande 
byggrätt för skoländamål, 15 meter för område med befintlig förskola och 5 meter 
för komplementbyggnader och teknisk anläggning. 

• Planbeskrivning kompletteras med tydligare bedömning avseende risk vid 
vallbrott. 

• Plankartan kompletteras med planbestämmelse om nivå för färdigt golv till +2,80 
meter för att säkerställa att vatten inte tränger in i ny bebyggelse inom 
planområdet. 

• Den del av blivande skolfastighet som anges för breddning av dagvatten vid 
extrema regnhändelser (fotbollsplan utmed Snapphanevägen) ges en begränsning 
av föreslagen byggrätt. Endast komplementbyggnader får uppföras till en 
byggnadsarea motsvarande 200 m².  

• Planbeskrivningen förtydligas gällande riskreducerande åtgärder avseende farligt 
gods på Blekingebanan.  

• Plankartan kompletteras med bestämmelser för riskreducerande åtgärder i 
enlighet med riskutredningen tillhörande planförslaget, b₁ Byggnader ska utföras 
med ventilation med friskluftsintag frånvänt Blekingebanan och bangården. 
Byggnader ska utföras med utrymningsmöjlighet frånvänt Blekingebanan och 
bangården. Byggnader ska utföras med centralt avstängningsbar ventilation. 

• Planbeskrivningen förtydligas avseende status för markföroreningar och 
avhjälpandeåtgärder inom planområdet i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsnämndens beslut 2021-12-13 samt Planerade avhjälpandeåtgärder 
inom Östra Kasern 3 m.fl. i samband med nybyggnation av Allöskolan, WSP (2021-
05-20). 

• En kompletterande trafikbullerutredning har tagits fram för området av Efterklang 
och planhandlingarna revideras enligt nytt underlag för trafikbuller, 
Trafikbullerutredning Östra Kasern 3, Kristianstad, Efterklang 22-05-09.  
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• Planbeskrivningen kompletteras avseende verksamhetsbuller (Allöverket) i 
enlighet med gällande miljötillstånd. 

• Planbeskrivningen kompletteras med en samlad bedömning av ljudförhållandena 
inom planområdet.  

• Plankartan revideras så att tidigare planbestämmelser om att gällande riktvärden 
för buller utgår och ersätts med nya bestämmelser för att säkerställa att 
bullerskärmande åtgärder vidtas i tillräcklig utsträckning för skolgård för 
pedagogisk vistelse, le och vila.  

• För område mellan byggrätt för skola och allmän platts SKYDD anges yta som inte 
får användas för skolgård.  

• Planbeskrivningen kompletteras med en sammanfattning av Allöverkets 
verksamhet och omgivningspåverkan i enlighet med gällande miljötillstånd.  

• Planbeskrivningen kompletteras med en sammanfattning av 
Kristianstadsmejeriets verksamhet och omgivningspåverkan i enlighet med 
gällande miljötillstånd.  

• Planbeskrivningen kompletteras med riskbedömning avseende ammoniak inom 
Kristianstadsmejeriets fastigheter. 

• Planbeskrivningen kompletteras avseende elektromagnetiska fält från 
kontaktledning inom spårområde 

• Planbeskrivningen kompletteras avseende biogasanläggning 300 meter från 
planområdet.  

• Stycket om markföroreningar i planbeskrivningen revideras i enlighet med 
rapport Planerade avhjälpandeåtgärder inom Östra Kasern 3 m.fl. i samband med 
nybyggnation av Allöskolan, WSP 21-05-20. 

• Planbestämmelse om villkor för startbesked; a₂ -Startbesked får inte ges för 
nybyggnad förrän markföroreningar är avhjälpta, utgår från plankartan med 
hänvisning till rapporten Planerade avhjälpandeåtgärder inom Östra Kasern 3 m.fl. i 
samband med nybyggnation av Allöskolan, WSP 21-05-20 samt miljö- och 
hälsoskyddsnämndens beslut 2021-12-13. 

• Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande angående PCB enligt erhållet 
inventeringsunderlag från ansvarig tillsynsmyndighet samt PM Kompletterande 
miljöteknisk undersökning Östra Kasern 3, område II (förskoleområdet), WSP 20-05-
14). 

• Planhandlingarna revideras enligt lantmäteriets synpunkter.  
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• Planbestämmelse SKYDD plank₂ utgår och ersätts av bestämmelse skärm₁. 

• Egenskapsbestämmelse trädrad inom allmänplats SKYDD ersätts med plantering₁.  

• Kryssmark i öster inom kvartersmark för skola minskas till en bredd av 4,5 meter.  

• Resonemang kring friyta förtydligas i planbeskrivningen. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om återplanteringsplan inom 
skolfastigheten. 

• Efter genomförd trafikutredning revideras planbeskrivningen så att den nya 
föreslagna trafiklösningen beskrivs. 

• Planbeskrivningen kompletteras under stycket om kollektivtrafik och 
hållplatslägen i samband med planerad ombyggnation av Vattentornsvägen.  

• Med hänvisning till den nya trafiklösningen utökas planområdet något med allmän 
plats, gata, för att säkerställa att god trafiksäkerhet kan uppnås. Utökning sker åt 
söder inom fastigheten Kristianstad 4:7, norr om Kockumsgatan inom Östra 
Kasern 5 och åt öster inom Kristianstad 4:4. 

• Användning GC-väg (gång- och cykelväg) inom allmän plats anges på plankartan 
parallellt med Vattentornsvägen och del av Snapphanevägen.  

• Egenskapsbestämmelse damm₁ och dike₁ inom allmän plats SKYDD justeras så att 
en större yta för dagvattenhantering anges med den samlade benämningen 
damm₁.  

• Ytterligare fördröjningsyta, damm₁, anges inom allmän plats SKYDD utmed 
Snapphanevägen.  

• Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av oxelraden utmed 
Croniusgatans norra sidan efter genomförd besiktning. 

• Planbeskrivningen kompletteras gällande barnperspektiv. 

• Trädinventering lyfts ut från planbeskrivningen och ligger som ett PM tillsammans 
med övriga utredningsunderlag tillhörande detaljplanen.  

• Plankartan revideras inom kvartersmark BS i väster så att egenskapsbestämmelse 
n₁ och a₁ utgår. Avsikten med bestämmelsen var att bevara mullbärsträdet inom 
egenskapen, men det kan konstateras att trädet inte längre finns kvar på platsen.  

• Undersökning- Behov av strategisk miljöbedömning revideras i enighet med nu 
genomförda förändringar av planförslaget.  

• Fastighetskonsekvenser revideras i enlighet med föreslagna justeringar.  
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Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

• Raden med de 13 oxlarna i nordsydlig riktning kommer inte att kunna bevaras. En 
avvägning mellan träden och dess värde ställs mot nödvändig placering av byggnader 
för att tillskapa en skyddad skolgård för skoleleverna.  

 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

• Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande 1, 

• revidera planhandlingarna enligt förslaget samt 

• godkänna planförslaget för en andra granskning. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
Daniel Wasden  Mari Wagner  
planchef  planeringsarkitekt 
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