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Startbesked för upphandling av projekt Södra fornuddsparken medges.
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Sammanfattning
Södra Fornuddsparken är en deletapp i projektet ’Upprustningen av
Fornuddsparken’. Projektet har genomgått en systemhandlingsprojektering och
en Anmälan om vattenverksamhet har lämnats in samt blivit bifallen. Ett krav i
bifallet är att anläggande i vattenområdet endast får ske 1 september – 31 mars.
Detaljprojektering behöver därmed ske under våren 2021 för att ett anläggande
ska kunna påbörjas till hösten 2021 och utföras inom den givna tidsramen.
Projektet planeras kunna vara färdigställt Q3 2022. Upprustningen av den
södra deletappen håller sig inom den totala investeringsramen för projektet.

Beskrivning av ärendet
Upprustningen av Fornuddsparken är ett projekt med mål att upprusta den
befintliga parkmiljön i Fornuddsparken och med mål att skapa förstärkta
vistelsekvaliteter samtidigt som naturvärden bevaras. Projektet kommer av det
gestaltningsprogram för Fornuddsparken som togs fram under 2015 och som
Kommunfullmäktige 2016 gav dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i
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uppdrag att utföra. Upprustningsprojektet består av fyra deletapper varav
deletappen Södra Fornuddsparken är en av dessa. Arbetet med etappen
startade 2018 och sedan dess har systemhandlingar tagits fram och en anmälan
om vattenverksamhet lämnats in samt blivit bifallen.
Upprustningens utformning utgår ifrån målet för Södra Fornuddsparken som
säger att ”Det södra parkrummet ska vara en del av Fornuddsparken som låter
besökare få ta del av naturupplevelsen som Drevviken och dess miljö erbjuder.
Här ska man befinna sig i gränsen mellan park och natur.” Grundtanken med
projektetappen är tillföra nya värden till parken för både människa och natur så
att alla ska ha möjlighet att hitta sin plats i den. Detta innebär upprustning av
området med nya gångvägar, nya planteringsytor och ny möblering samt att nya
vistelseytor och belysning tillkommer.
I etappens södra del finns även en befintlig gräsyta som idag nyttjas som en
mindre fotbollsplan. För denna yta kommer det under projekteringsskedet att
hållas en medborgardialog riktad till de närboende i Fornudden och Sofieberg
samt till elever i Fornudden och Kumla skola. Medborgardialogen kommer ske
digitalt och man kommer ha möjlighet att rösta på olika alternativ samt
komma med egna förslag på hur man vill att denna yta ska kunna nyttjas.
Tidplanen för projektet är beroende av kravet som Länsstyrelsen ställt i bifallet
av Anmälan om vattenverksamhet. Där anges att anläggande i vattenområdet
endast får ske i ett sammanhang och enbart 1 september – 31 mars. Detta för
att inte påverka häckningssäsongen i vattenområdet. Arbeten som kräver tjälfri
mark som exempelvis plantering och sådd är möjligt att genomföra utanför
vattenområdet utom denna tidsangivelse. Projektet planeras med denna tidplan
kunna vara färdigställt Q3 2022.
En uppskattning av vilka kostnader upprustningen kommer innebära har
genomförts och förslaget kommer att rymmas inom den totala
investeringsramen för upprustningsprojektet.
Upprustningen kommer generera ökade driftkostnader för området och som
kommer belasta verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park).

En sammanfattning av kalkylen återfinns i bilaga 1.
En illustration av utformningen återfinns i bilaga 2.
En enklare prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 3.

