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32.	 Vist	Scoutkår

33.	 Wist,	Vårdnäs	och	Landeryds	hembygdsföreningar	mm

34.	 Östergötlands	Astronomiska	sällskap

35.	 Övre	Ullstämma	Södergård	

	

Privatpersoner 

36.	 Hans	Almroth	

37.	 Maria,	Sofia,	Anna	och	Juri	Almå

38.	 Ulla-Britt	Andersson	m	fl

39.	 Håkan	Blom

40.	 Annica	Blom-Almqvist

41.	 Sami	Blick

42.	 Magnus	Bodefalk

43.	 Boende	vid	Holmenområdet

44.	 Niclas	Bäckman

45.	 Ingemar	Carlsson

46.	 Eva	och	Darek	Chabiuk

47.	 Göran	Dahlqvist

48.	 Rune	och	Åsa	Elebring

49.	 Fem	boende	i	Berga,	Alva	Cutsdotter,	Maria	Granqvist-Bromley,

	 Jens	Gerow,	Sofia	Johansson	och	Kajsa	Öberg

50.	 Lars	Henriksson

51.	 Sigvard	Henriksson

52.	 Thomas	Johansson

53.	 Lena	och	Hans-Eric	Josefsson

54.	 Nils	Karlsson

55.	 Ulf	Larsson

56.	 Bo-Göran	Lindqvist

57.	 Annika	Norberg



102    ULLSTÄMMA, MÖJETORP OCH NORRA STUREFORS FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN 

58.	 Björn	Ljunggren

59.	 Jonas	Roth

60.	 Sune	Sandström

61.	 Monica	Schöld

62.	 Torgny	och	Annelie	Sylvan

63.	 Lennart	Wallentin

64.	 Nils	Öberg

65.	 Tobias	Östlund

66.			 Uno	Svensson,	Anders	Ekdahl	och	Ingemar	Carlsson,	samt	

	 400	personer

RUBRIKER FÖR SAMMANSTÄLLNINGEN

A.	 Övergripande	markanvändning

B.	 Protest	mot	bebyggelse	i	eklandskapet

C.	 Bebyggelseutformning	och	upplåtelseformer

	 Blandad	bebyggelse

	 Rekreation	och	utblickar

	 Handel	och	service

D.	 Synpunkter	om	Sturefors

E.	 Exploateringsgrad	och	utbyggnadsordning	

F.	 Naturvärden	och	spridningskorridorer

G.	 Förutsättningar	för	hästhållning

H.	 Trafik	och	vägar

	 Väg	687	

	 Kollektivtrafik	

	 Gång	och	cykelstråk

I.	 Miljöstörningar

	 Flygbuller

	 Väg	och	tågtrafik
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	 Fjärrvärmecentral

	 Kraftledningar

	 Markradon

J.	 Vattenplanering

K.	 Tekniska	anläggningar

	

A. ÖVERGRIPANDE MARKANVÄNDNING

Länsstyrelsen	delar	kommunens	bedömningar	att	området	har	mycket	goda	

förutsättningar	att	utveckla	ett	attraktivt	boende	i	anslutning	till	värdefulla	

natur-	och	kulturmiljöer,	

framhåller	att	en	viktig	förutsättning	för	detta	är	att	 landskapets	karaktär	

kan	bibehållas	och	att	ett	långsiktigt	skydd	säkerställas	för	områdets	beva-

randevärden	och	förordar	den	alternativa	inriktning	där	angivna	reservområ-

den	för	bostadsbyggnaden	istället	behålls	som	jordbruksmark,		

föreslår	 att	 område	 D	 bör	 utgå	 och	 att	 även	 område	 C	 och	 södra	 delen	

av	område	J	och	K	bör	övervägas	att	tas	bort	och	framför	att	godtagbara	

särskilda	skäl	för	anspråkstagande	av	strandskyddat	område	skall	redovisas	

eller	så	skall	exploatering	av	denna	del	utgå,

Byggnämnden	 efterfrågar	 en	 analys	 av	 vilka	 områden	 som	 ur	 landskaps-

bildssynpunkt	bör	sparas	samt	analys	av	hur	kvalitéer	som	områdets	rekrea-

tionsvärden	kan	utgöra	förutsättningar	för	planering	av	attraktiva	bostads-

områden.	

Miljönämnden	bedömer	mot	bakgrund	av	de	starka	bevarande-	och	skydds-

intressena	 i	 området	 att	 naturvårdsfrågorna	 har	 avgörande	 betydelse	 för	
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hur	förslaget	kan	genomföras,	föreslår	att	alternativa	förslag	till	lokalisering	

av	bostadsområden	inom	etapp	1	borde	redovisas,	samt	efterfrågar	ett	al-

ternativ	som	redovisar	hur	delar	av	bebyggelsen	skulle	kunna	lokaliseras	till	

skogsmarken	väster	om	planområdet.	

Tekniska	Verken	framför	att	en	utbyggnad	av	ledningsnätet	till	reservområ-

dena	öster	om	Brokindsleden	innebär	mycket	höga	kostnader	och	rekom-

menderar	därför	att	dessa	utgår.

	

LRF:	s	lokalavdelning	för	Vist	framför	att	byggnation	på	områdena	som	före-

slagits	som	markreserv	vid	Edsberga	allvarligt	skulle	försämra	förutsättningar	

för	djurhållningen	på	dessa	gårdar	och	informerar	om	att	marken	används	

till	odling	av	foder	och	som	spridningsareal	för	gödsel	och	350	nötkreatur	

från	dessa	gårdar	betar	250	hektar	av	eklandskapet	söder	och	väster	om	

Sturefors	samhälle.	

Linköpings	Fågelklubb	föreslår	att	alternativa	bostadsområden	enligt	försla-

get	i	Callunas	rapport	bör	utredas.		

Villaägarna,	 Linköping	 ser	 positivt	 på	 utbyggnad	 av	 så	 många	 villor	 och	

gruppbyggda	småhus	eftersom	tomtkön	visar	att	det	finns	stor	efterfrågan	

på	dessa.	

Sigvard	Henriksson	saknar	ett	hänsynstagande	till	vår	framtida	livsmedels-

försörjning,	 framför	 att	 det	 ur	 kommunikationssynpunkt	 är	 olämpligt	 att	

förlänga	staden	med	en	långsmal	tarm	söderut	och	föreslår	att	det	därför	

vore	bättre	att	koncentrera	bebyggelsen	till	Garnisonen	med	dess	övnings-

områden.	
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Björn	Ljunggren	undrar	om	någon	motiverat	varför	vi	skall	bli	200	000	in-

vånare.	

Nils	Öberg	föreslår	att	bostadsplanerna	riktar	in	sig	på	de	gamla	militärom-

rådena	efter	Linköpings	garnison	och	eventuellt	sydväst	Vidingsjö	och	mot	

Lambohov.

Magnus	Bodefalk	framför	önskemålet	om	att	få	bygga	bostäder	på	sin	fast-

ighet	Ullstämma	5:8	 (en	 f.d.	minkfarm)	 som	 ligger	 sydost	om	Ullstämma	

rondellen.

Göran	Dahlqvist	önskar	att	mark	tillhörande	fastigheten	Edsberga	6:15	skall	

ingå	i	detaljplanen	för	bostadsexploatering.	

Kommunens kommentar

Länsstyrelsen	är	i	stort	positiv	till	att	bostäder	byggs	i	planområdet,	men	ifrå-

gasätter	reservområdena,	vilket	även	LRFs	lokalavdelning,	Tekniska	Verken	

med	flera	gör	av	olika	skäl.	Reservområdena	utgår	nu	ur	planen.	(Se	även	

kommentar	till		punkt	F	nedan).

Länsstyrelsen	 har	 avstyrkt	 en	 exploatering	 av	 område	 D,	 norra	 Sturefors,	

med	hänsyn	till	att	ny	bebyggelse	skulle	skada	naturvärdena	i	området,	som	

består	av	en	av	eklandskapets	värdekärnor	samt	spridningskorridoren	i	an-

slutning	till	denna	.	Sturefors	är	en	attraktiv	bostadsort	som	bör	ges	möjlig-

het	att	utvecklas.	Det	föreslagna	nya	bostadsområdet	norr	om	tätorten	är	

den	lämpligaste	utbyggnadsriktningen	för	tätorten.	En	omarbetning	av	om-

råde	D	har	utförts	där	även	ett	markområde	öster	om	område	D	har	tagits	

med,	vilket	innebär	att	område	D	kan	exploateras	men	där	större	hänsyn	har	

tagits	till	naturvärdena	i	området.
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Länsstyrelsen	anser	att	södra	delen	av	område	J	och	K	bör	tas	bort	eftersom	

tillkommande	bebyggelse	skulle	inkräkta	på	den	ost-västliga	spridningskor-

ridoren	i	norra	delen	av	planområdet.	Denna	spridningskorridors	sträckning	

ifrågasätts	 eftersom	 det	 saknas	 värdekärnor	 och	 ekholmar	 i	 korridorens	

fortsatta	riktning	öster	om	Tjustbanan.	Korridorens	riktning	borde	i	stället	

vara	mot	sydost	där	ett	flertal	större	värdekärnor	finns	söder	om	Landeryds	

kyrka.	Dessutom	minskar	betydelsen	av	denna	spridningskorridor	när	reser-

vområdena	tas	bort	och	en	mycket	bred	spridningskorridor	lämnas	mellan	

Ullstämma	och	Sturefors.		Översiktsplanen	justeras	dock	vad	gäller	område	

J	med	hänsyn	till	Landeryds	Hembygdsföreningens	synpunkt	om	kyrkvägen	

(se	kommentar	under	punkt	E	nedan),	vilket	innebär	att	den	befintliga	grus-

vägen	mot	Nybro	bevaras	och	utgör	en	tydlig	gräns	mellan	nybebyggelse	

och	spridningskorridoren/golfbanan.	De	fyra	gamla	ekarna	norr	om	Nybro-

vägen	vid	golfbanan	bevaras.

Område	C	 inkräktar	 inte	på	spridningskorridoren	och	ska	kvarstå	som	ett	

exploateringsområde.

Länsstyrelsen	efterlyser	särskilda	skäl	för	att	nybebyggelse	skall	kunna	tillåtas	

inom	den	strandskyddade	delen	av	område	K	(Holmenområdet).	Kommu-

nen	anser	nu	som	tidigare	att	område	K	är	en	naturlig	komplettering	av	ett	

befintligt	bostadsområde,	på	ett	markområde	som	idag	saknar	naturvårds-	

och	friluftslivsintressen.	Det	är	kommunens	vilja	att	detta	område	ska	under	

planens	 tidshorisont	 kunna	bebyggas,	och	att	 kommunen	 så	 småningom	

ska	få	möjlighet	till	detta	genom	lättnader	i	strandskyddslagstiftningen,	och	

utan	att	behöva	ange	särskilda	skäl.	I	samband	med	en	expolatering	kom-

mer	området	 i	direkt	anslutning	 till	Stångån	att	göras	mer	 tillgängligt	 för	

friluftslivet,	 vilket	 innebär	 en	 klar	 förbättring	 jämfört	 med	dagens	 förhål-

landen.
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Behovet	av	en	landskapsanalys	enligt	Byggnadsnämndens	önskemål	anses	

vara	onödigt.	Bebyggelsestrukturen	enligt	översiktsplaneförslaget	har	gjorts	

med	stor	hänsyn	till	viktiga	landskapselement,	bl	a	ekholmar,	fornlämningar	

och	befintliga	bebygelseområden.	

Miljönämnden	 anser	 att	 delar	 av	 den	 nya	 bostadsbebyggelsen	 i	 etapp	 1	

skulle	kunna	 lokaliseras	till	 skogsmarken	väster	om	planområdet	 i	Viding-

sjöskogen.	Detta	område	utgör	 idag	ett	mycket	viktigt	rekreationsområde	

med	ett	flertal	motionsspår	och	andra	fritidsanläggningar,	promenadstigar,	

svampmarker	mm	som	utnyttjas	av	boende	från	olika	delar	av	Linköpings	

stad.	På	sikt	kan	en	bostadsexploatering	bli	aktuell	här,	men	tillsvidare	bör	

nuvarande	markanvändning	bestå.

Att	bygga	ut	staden	som	isolerade	öar	av	småhusbebyggelse	enligt	Callunas	

förslag,	bla	i	skogen	väster	om	planområdet,	är	olämpligt	ur	kommunika-

tions-,	trygghets-	och	socialsynpunkt	och	medför	extremt	höga	kostnader	

för	byggande	av	ledningar	och	anslutningsgator.

En	bostadsexploatering	på	 fd	minkfarmen	 är	 för	 närvarande	 olämplig	 på	

grund	av	svårigheterna	att	ordna	en	godtagbar	tillfart	till	området.	En	till-

fart	från	Brokindsleden	är	inte	möjlig	pga	naturvårdsintressen	och	fornläm-

ningar,	varför	tillfarten	måste	vara	från	Vårdsbergsvägen.	Vårdsbergsvägen	

är	en	allmän	väg,	och	tillstånd	för	ny	tillfart	måste	sökas	hos	Vägverket.	En	

befintlig	gång-	och	cykelväg	löper	parallellt	utefter	Vårdsbergsvägen,	vilket	

kan	vara	ett	hinder	ur	siktsynpunkt.	Vissa	andra	bebyggelsekompletteringar	

kan	eventuellt	vara	möjliga	i	anslutning	till	den	befintliga	bebyggelsen	söder	

om	Vårdsbergsvägen,	och	därför	bör	hela	denna	del	av	planområdet	redovi-

sas	som	ett	utredningsområde.
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En	viss	begränsad	och	anpassad	kompletteringsbebyggelse	vid	Edsberga	be-

döms	som	möjlig.	Förhandsfrågan	och	eventuellt	behov	av	detaljplan	prövas	

av	Byggnämnden.

B. PROTEST MOT BEBYGGELSE I EKLANDSKAPET

Landeryds	hembygdsförening	anser	att	kommunen	inte	ska	exploatera	plan-

förslagets	områden	då	det	skulle	förstöra	vårt	kulturarv	till	kommande	ge-

nerationer.	

Linköpings	Närnaturguider	protesterar	mot	den	planerade	utbyggande	i	Ek-

landskapet	söder	om	Linköping	då	denna	skulle	få	negativa	konsekvenser	

för	människors	rekreationsmöjligheter	och	eklandskapet	med	dess	biologis-

ka	mångfald,	och	föreslår	därför	att	kommunen	utvecklar	andra	alternativa	

områden	så	att	kommunen	kan	växa	utan	att	känsliga	naturvärden	skadas.

Naturskyddsföreningen	Linköping	framför	att	Linköpings	kommun	har	visat	

många	exempel	på	god	planering	med	framsynthet	och	balans	mellan	olika	

behov,	anser	att	däremot	bebyggelseplaneringen	för	Ullstämma	och	Sture-

fors	går	på	öppen	kollisionskurs	med	såväl	kommunens	miljömål	som	inter-

nationella	natur-	och	miljömål	och	bedömer	att	det	presenterade	förslaget	

skulle	medföra	oacceptabla	negativa	effekter.	

Wist	 hembygdsförening,	 Vårdsnäs	 hembygdsförening,	 Landeryds	 hem-

bygdsförening,	 Friluftsfrämjandet,	 Svenska	 rovdjursföreningen,	 Förbundet	

organsikt	biologisk	odlings	 Linköpingsavdelning,	 Svenska	Turistföreningen	

Stångåkretsen,	Föreningen	Linköpings	Ekopark,	Naturskyddsföreningen	Lin-

köping	 samt	 Linköpings	Naturguider	protesterar	 i	 en	gemensam	 skrivelse	

med	 orden:	 –	 Förskona	 Linköpings	 södra	 utkanter	 från	 exploatering.	 Låt	
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Linköping	bli	ekarnas	stad,	visa	respekt	för	det	ömtåliga	eklandskapet	och	

låt	det	leva!	

Uno	Svensson,	Anders	Ekdahl	och	 Ingemar	Carlsson	 framför	 i	ett	upprop	

som	skrivits	på	av	fyrahundra	personer	att	eklandskapet	måste	bevaras	som	

en	helhet	för	att	kunna	överleva	framtiden	och	att	ytterligare	 isolering	av	

ekmiljöer	med	bebyggelse	och	vägar	risker	leda	till	att	arter	dör	ut	när	ek-

miljöerna	förlorar	kontakt	med	varandra.

Annica	Blom	Almqvist	anser	att	man	ska	avstå	helt	från	att	bygga	i	Ullstäm-

ma	och	istället	spara	detta	område	till	nuvarande	och	framtida	Linköpings-

bor	som	ett	orört	natur	och	kulturlandskap.

Ingemar	Carlsson,	som	arbetat	som	lantbrukare	i	området,	påminner	om	att	

generation	efter	generation	av	människor,	djur	och	natur	hjälpt	till	att	forma	

detta	unika	odlings-	och	eklandskap,	anser	att	området	inte	får	byggas	så	

att	det	förstörs	för	alla	framtid,	och	 lyfter	fram	svårigheten	med	att	driva	

betesdjur	 intill	 ett	 så	 tättbebyggd	område	då	detta	 leder	 till	 att	 antingen	

människorna,	djuren	eller	ekhagarna	blir	lidande.	

Alva	Cutsdotter,	Maria	Granqvist-Bromley,	Jens	Gerow,	Sofia	Johansson	och	

Kajsa	Öberg	(fem	boende	i	Berga)	 ifrågasätter	om	kommunens	planer	för	

området	är	förenliga	med	kommunens	mål	att	eklandskapets	biologiska	och	

kulturhistoriska	värden	skall	vara	långsiktigt	tryggade	samt	ifrågasätter	om	

planerna	är	i	linje	med	en	för	kommunen	hållbar	utveckling	eftersom	de	är	i	

konflikt	med	naturvårdsintressena	och	ökar	behovet	av	en	yttre	ringled.

Ulf	Larsson	anser	att	området	med	dess	naturvärden,	som	är	av	riksintresse,	

inte	bör	byggas	sönder.
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Björn	 Ljunggren	 framför	 att	 om	 vi	 inte	 sätter	 stopp	 i	 tid	 för	 naggande	 i	

kanten	av	eklandskapet	kanske	inte	våra	barnbarn	får	uppleva	så	mycket	till	

eklandskap,	att	planen	bör	skrotas,	och	att	om	odlingsmark	skall	offras	så	

bör	ekskogen	få	återövra	åkrarna	och	hästarna	få	beta.	

Sigvard	 Henriksson	 bedömer	 att	 förslaget	 innebär	 att	 eklandskapet	 med	

dess	natur	och	kulturvärden	kommer	att	skadas	och	tunnas	ut,	föreslår	att	

miljöstörande	buller	och	risker	för	påverkan	av	vattenförsörjningen	undviks	

om	 planområdet	 flyttas	 västerut,	 att	 det	 ur	 kommunikationssynpunkt	 är	

olämpligt	att	förlänga	staden	med	en	långsmal	tarm	söderut,	och	föreslår	

en	annan	prioritering	av	de	föreslagna	etapperna.

Nils	Öberg	anser	det	vara	olämpligt	att	söndertrasa	naturen	genom	att	be-

bygga	området	med	dess	vackra	ekholmar	och	bördiga	åkrar.		

Kommunens kommentarer

Planförslaget	har	upprättats	mot	bakgrund	av	dagens	stora	brist	på	småhus-

tomter	i	Linköping	och	behovet	av	att	skapa	nya	småhusområden	i	attrak-

tiva	lägen.	I	en	expanderande	stad	som	Linköping	är	det	viktigt	att	kunna	

erbjuda	småhustomter	i	attraktiva	lägen.	Planområdet	utgör	en	mycket	liten	

del	av	hela	eklandskapet	söder	om	Linköping	och	österut	mot	Åtvidaberg,	

nämligen	ca	1%.	 Inom	planområdet	bevaras	enligt	planförslaget	samtliga	

eklandskapets	 värdekärnor,	 och	 viktiga	 spridningskorridorer	 för	 djur	 och	

växter	har	redovisats.	

C. BEBYGGELSEUTFORMNING OCH UPPLÅTELSEFORMER

Blandad bebyggelse

Länsstyrelsen	anser	att	det	skulle	vara	värdefullt	från	både	social	och	miljö-
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mässig	synpunkt	att	pröva	alternativa	inriktningar	med	blandningar	av	olika	

slags	bostäder	och	att	det	är	viktigt	att	 i	den	fortsatta	planeringen	skapa	

gestaltningsmässiga	identiteter	för	de	olika	delområdena.

Fastighetsägarna	Göteborg	Första	Regionen	påpekar	vikten	av	det	sker	en	

blandning	av	upplåtelseformer	och	att	det	är	av	största	vikt	att	det	ges	till-

fälle	till	upplåtelse	i	hyresrättsform.	

Geografiska	utskottet	i	Landeryd	är	mycket	positiva	till	det	nya	bostadsområ-

det	som	får	ett	attraktivt	läge	på	landet	med	närhet	till	centrum	och	föreslår	

att	området	får	en	blandad	bebyggelse	med	tillgång	till	större	tomter.

Kommunens kommentar

Översiktsplanens	inriktning,	vilket	framgår	av	planhandlingen,	är	att	områ-

det	skall	bebyggas	med	blandade	upplåtelseformer.	Bebyggelsegestaltning-

en	och	upplåtelseformer	kommer	att	studeras	i	samband	med	den	fortsatta	

planeringen	av	respektive	område.	Det	är	 inte	 lämpligt	att	 låsa	fast	dessa	

frågor	i	översiktsplanen.

Rekreation, idrott och utblickar

Byggnämnden	förslår	att	de	nya	bostadsområdena	anpassas	så	att	boende	

får	möjlighet	till	utblickar	mot	eklandskapet	och	att	man	även	bör	studera	

alternativ	med	högre	exploatering	i	anslutning	till	befintliga	bebyggelsemil-

jöer	så	att	man	i	gengäld	kan	spara	andra	områden	som	bedöms	viktiga.	

Kultur	och	fritidsnämnden	framhåller	vikten	av	att	planera	in	tillräckliga	ytor	för	

bollspel	och	andra	fritidsaktiviteter	eftersom	många	barn	och	ungdomar	kommer	

att	vistas	i	området.	Vid	byggande	av	skolor	i	området	bör	idrottshallar	byggas	

som	också	möjliggör	att	de	på	ett	bra	sätt	kan	nyttjas	även	av	föreningslivet.
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Tobias	Östlund	påpekar	att	det	kommer	att	finnas	ett	behov	av	idrottshallar	

i	området	när	bostadsområdena	byggs	ut.

Kommunens kommentar

En	målsättning	i	den	efterföljande	detaljplaneringen	för	respektive	bebyg-

gelseområde	bör	vara	att	så	många	som	möjligt	av	de	boende	får	utblickar	

mot	eklandskapet.	Detta	är	dock	naturligtvis	inte	möjligt	för	alla.	

Översiktsplanens	inriktning	är	att	området	skall	bebyggas	med	småhus,	men	

att	högre	hus	kan	byggas	på	vissa	platser	där	grundförhållandena	 tillåter	

det.	Den	exakta	byggnadshöjden	kommer	att	bestämmas	i	detaljplanerna.	

Likaså	behovet	av	ytor	för	lek	och	andra	fritidsaktiviteter.

Behovet	och	lokaliseringen	av	nya	skolor	med	tillhörande	idrottshallar	i	om-

rådet	kommer	att	utredas	i	samband	med	detaljplaneringen.	Vid	omarbet-

ningen	av	området	vid	återvinningscentralen	har	en	tomt	för	idrottsändamål	

reserverats	i	skyddsområdet	mellan	återvinningscentralen/fjärrvärmecentra-

len	och	bostadsbebyggelsen.

Handel och service

Länsstyrelsen	föreslår	att	miljögestaltningen	vid	eventuell	kommande	cen-

trumanläggning	vid	Möjetorp	studeras	ytterligare	och	påpekar	att	eftersom	

det	får	en	undanskymd	plats	bör	alternativa	lägen	övervägas.	

Byggnämnden	saknar	redovisning	av	motiven	för	den	föreslagna	placeringen	

av	service	och	handelsplats	och	påpekar	att	den	ligger	externt	i	förhållande	till	

de	föreslagna	bostadsområdena	och	inte	i	anslutning	till	genomfartsvägar.



ULLSTÄMMA, MÖJETORP OCH NORRA STUREFORS FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN 113

Kommunens kommentar

Markanvändningen	 kring	 återvinningscentralen	 har	 omstuderats,	 och	 en	

alternativ	plats	för	service/handelstomten	närmare	väg	687	redovisas	i	pla-

nen.

D. SYNPUNKTER OM STUREFORS 

Ulla	Britt	Andersson	m	fl	önskar	att	Sturefors	skall	ha	kvar	sin	identitet	som	

ett	fristående	litet	samhälle,	uppskattat	den	stora	skönheten	i	område	D	norr	

om	Sturefors	som	används	för	rekreation	och	vill	inte	bli	avskurna	från	detta,	

anser	att	bebyggelse	av	området	bryter	mot	miljömålen	då	dessa	anger	att	

ängs-	och	hagmarker	skall	bevaras,	är	oroliga	för	att	bebyggelse	av	område	

D	kommer	att	medföra	ytterligare	störningar	från	genomfartstrafik	på	Näck-

rosvägen	och	Norrbergavägen	som	redan	idag	upplevs	vara	besvärande	och	

föreslår	trafiklösningar	som	en	jämn	hastighet	på	30	km	och	undersökning	

av	möjligheten	till	en	ny	infart	norr	om	samhället	till	den	östra	delen.

Lennart	Wallentin	anser	att	Sturefors	aldrig	får	byggas	ihop	med	övriga	Lin-

köping,	att	det	skall	vara	en	klar	gräns	mellan	stad	och	landsbygd,	och	att	

en	utbyggnad	av	Sturefors	samhälle	måste	ske	med	stor	varsamhet	och	att	

det	vid	en	utbyggnad	krävs	en	ny	gymnastik	och	idrottshall.

Monica	Schöld	framför	att	kommunen	för	några	år	sedan	gallrat	sönder	ett	

vackert	naturparti	vid	Blåeldsvägen	genom	användande	av	stora	maskiner,	

vill	värna	om	att	den	kvarvarande	naturen	bevaras	som	strövområde	och	för	

rekreation	och	motsätter	sig	därför	byggande	av	dessa	områden.

Rune	och	Åsa	Elebring	anser	att	den	föreslagna	utbyggnaden	av	Sturefors	är	

för	omfattande,	då	den	kräver	utbyggnad	av	infrastruktur,	skola	och	barn-
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omsorg	och	medför	att	Sturefors	mister	sin	 landsbygdscharm	och	föreslår	

istället	att	en	mindre	utbyggnad	på	cirka	50	bostäder	planeras	i	anslutning	

till	samhällets	norra	sida.

Vist	Scoutkår	 informerar	om	att	de	bedriver	 sin	verksamhet	 i	en	av	kom-

munen	ägd	stuga,	Björkholmen,	och	föreslår	att	markområdet	avskiljs	från	

byggområdet	och	med	sin	verksamhet	kan	ingå	i	planerna	och	ges	möjlighet	

till	en	viss	tillbyggnad	av	tvättutrymme	och	toaletter.		

Stenbergsvägens	Samfällighetsförening	framför	att	den	planerade	omlägg-

ning	av	väg	687	innebär	att	denna	kommer	närmare	bebyggelsen	på	Sten-

bergsvägen	och	önskar	att	en	bullervall	anläggs	denna.

Annika	Norberg	föreslår	att	den	planerade	uppsamlingsgatan	från	Blåelds-

vägen	läggs	lite	mer	åt	höger	på	kartskissen.	

Sturefors	 Egendom	 AB	 anser	 att	 reservområdet	 för	 bebyggelse	 öster	 om	

område	D	bör	utökas	fram	till	järnvägen.	

Kommunens kommentar

Eftersom	reservområdena	tas	bort	kommer	markområden	mellan	Ullstämma	

och	Sturefors,	i	alla	fall	under	många	år,	att	kvarstå	som	jordbruksmark	och	

Sturefors	kommer	att	behålla	sin	identitet	som	egen	tätort.	Uppsamlingsga-

tan	norrut	från	Blåeldsvägen	utgår.

					

En	utbyggnad	av	Sturefors	mot	norr	är	den	lämpligaste	utbyggnadsriktningen,	

då	detta	innebär	nybebyggelse	i	direktanslutning	till	den	befintliga	tätortsbe-

byggelsen.		Att	bygga	ut	tätorten	mot	väster	eller	mot	öster	skulle	innebära	

att	interntrafik	inom	tätorten	måste	korsa	väg	687	eller	Tjustbanan.
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Med	anledning	av	synpunkter	om	bebyggelsens	inkräktelse	på	spridnings-

korridoren	i	norra	Sturefors,	har	en	omarbetning	av	område	D	utförts.

Att	förlänga	Norrbergavägen	norrut	är	mycket	svårt,	eftersom	vägen	skulle	

passera	genom	en	av	eklandskapets	värdekärnor.	 I	planen	 illustreras	dock	

en	 framtida	 förlängning	 av	 Norbergavägen	 till	 det	 nya	 bostadsområdet.	

Huruvida	 byggande	 av	 denna	 vägförbindelse	 är	 möjligt	 eller	 inte	 kom-

mer	att	utredas	i	samband	med	detaljplanen	för	det	nya	bostadsområdet.																																																																																					

										

Vist	Scoutkårs	verksamhet	kan	vara	kvar	på	befintligt	område,	vilket	blir	ett	

positivt	inslag	i	det	nya	bostadsområdet.

Behovet	av	en	bullervall	mellan	väg	687	och	Stenbergsvägen	får	diskuteras	

med	Vägverket	i	samband	med	projekteringen	av	väg	687s	omläggning.

 E. EXPLOATERINGSGRAD OCH UTBYGGNADSORDNING

Tekniska	Verken	anser	att	det	är	viktigt	att	översiktsplanen	behandlas	färdigt	

innan	detaljplaner	börjar	tas	fram,	om	etapp	1	(område	A,	B	och	C)	blir	den	

första	 utbyggnadsetappen	 förutsätts	 detta	 ske	 i	 en	 sammanhållen	 etapp	

då	 Tekniska	Verken	här	 får	mycket	höga	 initiala	 kostnader	och	om	detta	

bedöms	osäkert	 föreslås	början	med	etapp	G	öster	om	Brokindsleden	då	

utbyggnaden	av	vatten,	avlopp	och	fjärrvärme	sker	från	”rätt	håll”	och	kan	

ske	i	mindre	etapper,	Geografiska	utskottet	i	Vårdnäs	anser	att	utbyggnaden	

vid	miljöstationen	öster	om	Brokindsleden	bör	ske	i	ett	tidigare	skede	än	vad	

som	anges	i	planen.	

Landeryds	hembygdsförening	föreslår	att	inte	bebyggelse	förläggs	närmare	

hembygdsparken	än	norrsidan	av	den	ekholme	som	skjuter	ut	i	åkern	norr	

om	parken,	och	föreslår	en	utformning	med	lägre	bebyggelse	och	att	den	

planerade	gatan	runt	hembygdsparkens	västra	och	norra	sida	leds	norr	om	
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ekholmen,	samt	efterfrågar	möjligheter	till	parkering	för	hembygdsparkens	

besökande	öster	om	ekholmen	och	att	mark	nära	hembygdsparken	sparas	

för	områdets	 framtida	utveckling,	 föreslår	att	kyrkvägen	blir	bevarad	som	

grusväg	och	blir	cykelväg	samt	att	bebyggelse	inte	sker	söder	om	kyrkvägen	

i	område	J.

Annica	Blom	Almqvist	förslår	att	om	man	ändå	måste	bygga	bör	man	börja	

med	etapp	4	då	detta	delområde	innefattar	handel	och	service	och	boende	

kan	känna	en	naturlig	samhörighet	med	Hjulsbro	och	utnyttja	den	service	

som	redan	finns	där,	önskar	att	man	vid	byggnation	av	etapp	1	ser	till	att	det	

finns	mycket	öppen	mark	och	”luft”	kvar	och	att	bebyggelsen	får	en	lantlig	

utformning	så	att	områdets	karaktär	kan	bevaras,	anser	att	busshållsplatsen	

vid	Nedre	Ullstämma	som	heter	”Ullstämma	By”	bör	byta	namn	till	”Nedre	

Ullstämma	By”	eftersom	det	även	finns	ett	”Övre	Ullstämma	By”.

Boende	 vid	 Holmenområdet	 protesterar	 mot	 bebyggelse	 inom	 område	 K	

då	detta	omfattas	av	zonen	för	riskintresse	och	gällande	strandskydd,	ifrå-

gasätter	planförslagets	uppgift	om	att	det	skulle	finnas	fast	mark	längs	ned	

mot	Stångån,	föreslår	att	område	K	i	första	hand	i	sin	helhet	nyttjas	för	den	

gröna	 korridoren	 ned	 till	 Stångån,	 och	 i	 andra	 hand	 nyttjas	 för	 djur	 och	

annat	som	var	tänkt	med	verksamheten	i	Nybro,	anser	att	eventuell	bebyg-

gelse	ovanför	strandskyddet	bör	planeras	så	att	det	bibehålls	en	grön	kor-

ridor	mot	nuvarande	bebyggelse	samt	att	väganslutning	sker	mot	planerad	

bebyggelse	för	”Lillgärdet”	så	att	skred	och	sättningar	till	följd	av	ökad	trafik	

på	Hjulsbrovägen	undviks.	

Ewa	och	Darek	Chabiuk	önskar	att	det	ges	utrymmer	för	rekreation,	sprid-

ningskorridorer	och	hästhållning	och	föreslår	därför	att	man	halverar	antal	

hus	i	första	utbyggnadsetappen	från	300	till	omkring	150	hus.
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Sigvard	Henriksson	föreslår	med	tanke	på	den	jordbruksmark	som	tas	i	an-

språk	att	prioriteringen	av	de	föreslagna	etapperna	omfördelas	till:	

•	Etapp	1-	område	D	

•	Etapp	2	-	område	G,	H,	I,	J	och	K	

•	Etapp	3	-		A,	B,	C	och	E	

•	Etapp	4	-	E	och	F

Ulf	Larsson	förslår	att	om	området	skall	bebyggas	kan	man	börja	runt	område	

J	och	I	och	behöver	man	mer	mark	så	kan	man	bygga	ut	lite	kring	B	genom	

att	flytta	upp	hästarna	lite	närmare	fotbollsplanen	bakom	Ullstämma	by.

Bo	Göran	Lindqvist	anser	att	med	tanke	på	områdens	höga	värden	bör	ex-

ploateringsgraden	inte	bli	så	hög	som	samrådshandlingen	anger,	och	ifråga-

sätter	om	utbyggnadsordningen	med	början	av	område	A,	B	och	C	är	riktig	

samt	föreslår	att	namnfrågorna	på	bebyggelseområdena	bör	klarläggas	så	

att	namnen	får	en	koppling	till	den	tidigare	historien.

Kommunens kommentar

Den	 i	 översiktsplanen	 föreslagna	 etappindelningen,	 med	 en	 första	 etapp	

väster	om	Brokindsleden,	motiveras	av	att	detta	område	utgör	en	naturlig	

utbyggnad	av	staden	i	direktanslutning	till	de	redan	befintliga	bostäderna	i	

Ullstämma.	Genomförandetakten	av	de	olika	etapperna	bestäms	av	hur	stor	

efterfrågan	på	småhus	blir	i	Linköping	under	de	kommande	åren.	

Markanvändningen	 och	 gatusträckningar	 kring	 Landeryds	 hembygdspark	

har	omstuderats,	och	i	den	nya	lösningen	har	Hembygdsföreningens	önske-

mål	tillfredställts.
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Beträffande	synpunkterna	på	den	föreslagna	exploateringen	på	Holmenom-

rådet	se	kommunens	kommentar	under	punkt	A.

F. NATURVÄRDEN OCH SPRIDNINGSKORRIDORER

Länsstyrelsen	 anser	 att	 vissa	 delar	 av	 planen	 med	 hänsyn	 till	 riksintresset	

måste	omarbetas	för	att	undvika	direkta	intrång	i	spridningskorridorer	eller	

isolering	av	enskilda	ekmiljöer.	Område	G	bör	övervägas	utgå	eftersom	en	

värdekärna	omringas	helt	av	tillkommande	bostadsbebyggelse.

Byggnämnden	anser	att	den	norra	spridningskorridoren	kan	flyttas	 längre	

norrut	 för	 att	 förstärka	 befintliga	 vegetationsområden	 och	 utvecklas	 till	

rekreationsytor	 för	anslutande	bebyggelse	samt	att	även	den	södra	sprid-

ningskorridoren	kan	flyttas	norrut	eller	kompletteras	med	ytterligare	en.

Sturefors	Egendom	AB	ställer	sig	tveksam	till	att	de	värdekärnor	som	pekats	

ut	mellan	Edsberga	Gård	och	Sturefors	samhälle	är	av	samma	inbördes	dig-

nitet,	framför	att	nog	så	värdefulla	områden	finns	mellan	Toketorp	och	ända	

ner	till	Sturefors	nuvarande	norra	bebyggelsegräns	samt	informerar	om	att	

betesmarken	nordväst	Toketorp	 inte	betats	på	decennier	varför	dess	klas-

sificering	som	värdekärna	kan	ifrågasättas.	

Eklandskapsfonden	önskar	att	spridningsmöjligheter	för	ekboende	organis-

mer	säkras	genom	att	stor	hänsyn	tas	till	korridorerna.		

Föreningen	 Linköpings	 Ekopark	 framför	 att	 den	 föreslagna	 bebyggelsen	

innebär	 att	de	 fria	och	öppna	 spridningskorridorerna	mellan	Tinnerö	och	

Ullstämma	beskärs	och	att	kravet	på	en	tvärled	med	allvarliga	konsekvenser	

för	natur-	och	kulturmiljön	ökar.		
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Linköpings	Fågelklubb	anser	att	planerna	riskerar	att	ytterligare	splittra	upp	

ett	 redan	hotat	 landskap	och	störa	viktiga	 landskapssamband	så	att	sam-

banden	mellan	värdekärnorna	försämras.		

Naturskyddsföreningen	Linköping	påtalar	att	förslaget	innebär	att	flertalet	

av	värdekärnor	med	ekmiljö	skulle	isoleras	från	det	övriga	eklandskapet	sö-

der	om	Linköping	och	berövas	det	nödvändiga	betet.		

Maria,	 Sofia,	 Anna	 och	 Juri	 Almå	 påtalar	 vikten	 av	 att	 bevara	 det	 unika	

kultur	och	eklandskapet,	önskar	att	man	bevarar	och	 integrerar	hästverk-

samheten	i	den	framtida	bebyggelsen	och	föreslår	därför	att	inte	områdena	

A,	B	och	C	byggs.	

Fem	boende	 i	 Berga,	Alva	Cutsdotter,	Maria	Granqvist-Bromley,	 Jens	Ge-

row,	Sofia	Johansson	och	Kajsa	Öberg	föreslår	att	istället	för	inriktning	mot	

enskilda	dungar	med	smala	spridningstråk	borde	kommunen	satsa	på	ett	

fylligare	eklandskap.

Bo	Göran	Lindqvist	anser	att	det	med	tanke	på	områdets	unika	värden	är	

viktigt	at	grönkorridorererna	som	finns	beskrivna	i	Callunas	naturvärdesut-

redning	beaktas.

Kommunens kommentar

Enligt	översiktsplaneförslaget	bevaras	samtliga	värdekärnor,	och	stor	hänsyn	

har	 tagits	 till	av	Calluna	utpekade	spridningskorridorer	 för	djur	och	växter.	

Genom	att	reservområdena	nu	tas	bort	behålls	en	bred	spridningskorridor	på	

drygt	två	kilometer	som	möjliggör	spridning	av	växter	och	djur	mellan	de	stora	

sammanhängande	ekskogsområdena	i	Tinnerö	och	Sturefors	naturreservat.	

Ekholmarna	på	Landeryds	golfbana	ingår	i	denna	breda	spridningskorridor.
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Kommunfullmäktige	 fattade	 2005-06-07	 beslut	 om	 inriktning	 i	 det	 fort-

satta	 översiktsplanearbetet.	 Enligt	 beslutet	 ska	 en	 tätare	 och	 mera	 sam-

manhängande	 stad	 åstadkommas	 genom	 kompletteringar,	 omvandlingar	

och	utbyggnad	i	centrala	lägen.	I	arbetet	med	översiktsplanen	för	staden,	

som	har	perspektivet	200	000	invånare,	ingår	att	belysa	möjligheterna	att	

komplettera	staden	liksom	behovet	av	nya	utbyggnadsområden.	I	det	sam-

manhanget	kommer	användningen	av	området	mellan	staden	och	Sturefors	

på	lång	sikt	att	klarläggas.

I	samband	med	detaljplanering	för	de	olika	utbyggnadsområdena	kommer	

studier	att	göras	av	den	gröna	infrastrukturen,	och	möjligheter	till	områden	

eller	stråk	för	kompletteringsplantering	med	ekar	kommer	att	undersökas.	

På	sikt	innebär	detta	att	förutsättningarna	för	att	rödlistade	växter	och	djur	

kan	sprida	sig	och	överleva	kommer	att	förbättras	jämfört	med	dagens	för-

hållanden,	trots	den	relativt	stora	bostadsexploateringen.

En	smal	spridningskorridor	redovisas	 i	område	G	så	att	värdekärnan	inom	

området	ej	helt	omringas	av	bebyggelse.

G. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄSTHÅLLNING

Länsstyrelsen	vill	erinra	om	att	ett	skyddsavstånd	vid	en	hästanläggning	av	

måttlig	 storlek	 inte	bör	understryka	200	m,	och	 föreslår	att	kommunen	 i	

kommande	detaljplaner	redovisar	tillräckliga	skyddsåtgärder	såsom	tillräck-

liga	avstånd,	skyddsvegetation	eller	upphörande	av	verksamheten.

	

Byggnämnden	 förslår	 att	 formuleringar	 som	 står	 i	 strid	med	 intentionen	att	

hästverksamheten	kan	få	vara	kvar	ta	bort	så	att	den	blir	möjligt	att	fullfölja,	och	

att	kommande	detaljplan	formuleras	på	ett	för	hästhållningen	stödjande	sätt.
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Kultur	och	fritidsnämnden	önskar	att	hästanläggningarna	med	dess	värde-

fulla	fritidsverksamhet	och	många	aktiva	flickor	får	finnas	kvar	och	föreslår	

att	alla	åtgärder	som	är	möjliga	för	att	behålla	dem	därför	måste	prövas	i	

det	fortsatta	planarbetet,	framför	att	möjligheten	att	anlägga	s	k	”hästbyar”	

där	hästverksamheten	i	största	möjliga	mån	har	företräde	vid	problem	med	

allergirisker	bör	prövas.

Miljönämnden	anser	att	ett	skyddsavstånd	på	200	m	bör	hållas	mellan	bo-

stadsbebyggelse	och	hästhållning	för	att	minska	risken	för	att	hästhållning-

en	måste	upphöra.

	

Geografiska	utskottet	för	Ullstämma,	Möjetorp	och	norra	Sturefors	önskar	

att	 verksamheten	vid	 ridanläggningarna	 får	möjlighet	att	 fortleva	och	att	

erfarenheter	från	Skåne	visar	att	skyddsavståndet	mellan	bostäder	och	rid-

verksamhet	kan	vara	kortare	än	200	m.

	

Geografiska	utskottet	för	Vårdsnäs	anser	att	vid	utbyggnaden	av	området	

bör	hänsyn	tas	till	hästgårdarna	så	att	ridverksamheten	i	området	kan	vara	

kvar.

	

Astma	och	allergiföreningen	önskar	med	stöd	av	Handikappsföreningarna	

Samarbetsorgan	 i	 Linköping	 att	 funktionshindret	 allergi	 och	 annan	 över-

känslighet	beaktas,	framför	att	de	inte	kan	acceptera	någon	minskning	av	

det	avstånd	på	500	m	mellan	bostäder	och	stallanläggningar	som	anges	i	

Socialstyrelsens	anvisningar	anser	att	inte	tidigare	gjorda	avsteg	med	god-

tagande	av	mindre	avstånd	kan	vara	skäl	för	att	i	nya	översiktsplaner	göra	

avsteg	från	givna	regler	och	framför	att	riksdagens	nationella	plan	om	till-

gänglighet	för	alla	år	2010	ger	kommunen	ansvar	för	att	i	översiktsplaner	

m.m.	beakta	miljökrav.
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Föreningen	Stall	Ullstämma	Norrgård	föreslår	att	för	att	säkerställa	hästverk-

samheten	att	utrymme	bör	skapas	för	minst	4	ha	hagar	på	åkermarken	sö-

der	om	befintligt	stall	och	gödselhanteringen	byggas	in	för	att	minska	risker	

för	lukt	och	insekter,	att	område	C	utgår	och	att	vägen	som	passerar	område	

C	avslutas	vid	B	för	att	ge	tillräcklig	yta	till	hagarna,	alternativt	att	hagarna	

flyttas	enligt	ett	bifogat	alternativ.	

	

Ullstämma	Ryttarförening	informerar	om	att	det	under	senare	år	gjorts	ett	

antal	studier	vid	Miljömedicinska	enheterna	vid	Arbets-	och	miljömedicin	i	

Stockholm	respektive	Akademiska	sjukhuset	 i	Uppsala	avseende	spridning	

av	hästallergen	som	visar	att	redan	vid	ett	avstånd	av	10	m	är	allergenhalter-

na	låga	och	att	olika	individers	hästkontakt	har	den	avgörande	betydelsen	

för	allergenets	 spridning,	att	Gävle	kommuns	byggnads-	och	miljönämnd	

tagit	fram	riktlinjer	där	det	framgår	att	ett	skyddsavstånd	på	30-50	m	mellan	

en	befintlig	hästanläggning	och	planerad	bebyggelse	kan	vara	rimligt,	att	

miljöförvaltningen	i	Göteborg	i	samarbetet	med	Göteborgs	allergikommitté	

rekommenderat	ett	skyddsavstånd	på	100	m	mellan	stall,	gödselstack	och	

bebyggelse	och	ett	skyddsavstånd	på	50	m	till	hagmark	där	hästar	vistas,	

miljökontoret	i	Värmdö	kommun	rekommenderar	ett	skyddsavstånd	på	200	

m	med	orsaken	buller	och	lukt,	och	rekommenderar	ett	avstånd	på	100	m	

till	hagar	med	orsakerna	lukt	och	allergi	och	poängterar	att	skyddsavstån-

den	skall	betraktas	som	riktvärden	och	att	en	prövning	av	lämpligt	skydds-

avstånd	ska	göras	i	varje	enskilt	fall.	Värmdö	kommun	och	länsstyrelsen	har	

gemensamt	efter	särskild	prövning	rekommenderat	skyddsavståndet	60	m	

till	ett	befintligt	hästområde,	att	miljönämnden	i	Linköping	tidigare	beviljat	

skyddsavstånd	på	130	m	mellan	stall	och	bebyggelse	i	Tallboda	och	att	det	

finns	en	väl	fungerande	samverkan	mellan	stall	och	bebyggelse	på	flera	håll	

i	Linköping	som	Skonberga,	Hjulsbro	och	Ånestad,	 framför	att	om	behov	

finns	av	ett	ökat	skyddsavstånd	kan	kröken	på	vägen	vid	område	C	rätas	
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ut	så	att	avståndet	till	 stallet	blir	större,	att	om	kommunen	har	önskemål	

om	betesverksamhet	för	att	hålla	spridningskorridorerna	betade	sommartid	

är	detta	något	som	kan	diskuteras,	ser	att	det	finns	en	given	möjlighet	att	

kombinera	ett	fint	stall	och	miljölandskap	med	boendeområde,	påtalar	att	

tillgången	på	ridhus	i	södra	delen	av	Linköping	är	begränsad		och	att	det	är	

en	oerhörd	tillgång	med	gång	och	cykelavstånd	till	stallet,	att	det	behövs	

skyltning	på	den	väg	genom	bostadsområdet	som	är	till	för	hästar	och	rid-

ning	och	att	det	är	betydelsefullt	att	fortsätta	samarbetet	runt	utmärkning	

av	ridleder	så	att	onödiga	konflikter	undviks,	framför	att	de	är	medvetna	om	

att	en	öppen	gödselstack	kan	medföra	bekymmer,	men	att	detta	vid	behov	

kan	lösas	genom	ett	slutet	system	för	gödselhanteringen.	

Tusen	boende	i	Ullstämma	mm	protesterar	med	sina	namnunderskrifter	mot	

byggplaner	som	innebär	att	stallen	i	Ullstämma	måste	bort.	

Hans	Almroth	anser	att	bostadsbyggande	skall	anpassas	så	att	eklandskapet	

bevaras	och	 ridverksamheten	 för	ungdomar	kan	 vara	kvar,	 samt	att	 sats-

ningar	bör	ske	på	stall,	ridvägar	och	flickidrott.

Annica	Blom	Almqvist	anser	att	hästverksamheten	är	något	som	har	starka	

band	till	området	och	därför	är	värd	att	bevara	för	framtiden.

Håkan	Blom	föreslår	ett	avstånd	på	150m	från	sitt	hus,	mangårdsbyggnaden	

på	Övre	Ullstämma	Norrgård,	till	den	tänkta	matargatan	och	önskar	att	den	

befintliga	vägen	väster	om	stallet	ansluts	till	den	nya	matargatan	så	att	häst-

transporterna	kan	åka	den	vägen	istället	för	över	gårdsplanen.		
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Niclas	Bäckman	ser	fram	emot	att	bo	i	det	planerade	bostadsområdet,	anser	

det	vore	synd	om	hästverksamheten	försvann	och	föreslår	att	ett	av	reserv-

områdena	kunde	tas	i	anspråk	för	denna	verksamhet.

Kerstin	Gustafsson	 i	Övre	Ullstämma	Södergård	anser	att	området	bör	 få	

bibehålla	 sin	 karaktär	 och	 hållas	 vid	 liv	 med	 den	 verksamhet	 som	 finns,	

framför	att	om	avstånden	mellan	den	befintliga	bebyggelsen	och	nytillkom-

mande	blir	för	korta	riskerar	området	att	mista	sin	karaktär	och	charm,	och	

att	den	tänkta	vägen	genom	området	inte	får	komma	för	nära	gården	så	att	

den	och	dess	hästverksamhet	stängs	in.	

Ulf	Larsson	anser	områdets	omfattande	hästhållning	måste	få	vara	kvar.

Lena	och	Hans-Eric	Josefsson	önskar	kunna	fortsätta	med	hästhållningen	på	

sin	fastighet	att	vill	att	den	tillkommande	bostadsbebyggelsen	skall	anpassas	

till	den	lantliga	miljön	kring	fastigheten.

Kommunens kommentar

Inom	översiktsplaneområdet	bör	ett	mindre	skyddsavstånd	mellan	bostäder	

och	stall/betesmarker	tillämpas	enligt	”Skånemodellen”,	vilket	 innebär	att	

lämpliga	skyddsavstånd	bestäms	 först	efter	en	studie	av	de	 lokala	 förhål-

landena	och	en	sammanvägning	av	rådande	intressen	genomförts.	Faktorer	

som	vägs	in	är	t	ex	hästhållningens	storlek,	gödselhanteringen,	vindförhål-

landena	 och	 vegetationsridåer.	 I	 vissa	 fall	 kan	 avståndet	 mellan	 bostäder	

och	 stall/betesmarker	 minskas	 till	 50	 meter.	 Med	 andra	 ord	 bör	 hästhåll-

ningen	i	hög	grad	kunna	vara	kvar	i	området	men	att	det	exakta	skyddsav-

ståndet	mellan	stall/betesmarker	och	tillkommande	bostadsbebyggelse	ska	

bestämmas	i	samband	med	detaljplanering.	Betesmarker	som	tas	i	anspråk	
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vid	utbyggnad	enligt	etapp	1	kan	ersättas	av	lika	stora	markområden	kring	

Ullstämma	och	mot	Brokindsleden.

Planhandlingen	justeras/anpassas	till	”Skånemodellen”.

H. TRAFIK OCH VÄGAR 

Väg 687 

Vägverket	påtalar	att	en	ombyggnad	av	väg	687	är	en	förutsättning	för	att	

trafiksäkra	lösningar	ska	kunna	åstadkommas	och	att	bebyggelseexploate-

ring	därför	inte	kan	påbörjas	förrän	vägen	byggs	om	i	ny	sträckning,	anser	

att	det	stora	antal	korsningspunkter	som	redovisas	på	väg	687	i	planförslaget	

är	oacceptabelt	med	hänsyn	till	upprätthållandet	av	vägens	kapacitet,	fram-

komlighet	och	trafiksäkerhetsstandard	och	föreslår	att	kommunen	utreder	

en	lösning	där	de	båda	nordliga	korsningspunkterna	samordnas	till	en.

Länsstyrelsen	påpekar	med	hänvisning	till	vägverkets	yttrande	på	att	en	viss	

omarbetning	behöver	ske	av	föreslagna	trafikanslutningar	mot	väg	687.	

Byggnämnden	anser	att	den	föreslagna	nya	vägdragningen	av	länsväg	687	

öster	om	Edsberga	delvis	kan	ifrågasättas	då	den	nya	sträckningen	av	södra	

delen	medför	en	onödigt	stor	förändring,	och	föreslår	ett	alternativ	med	en	

anslutning	strax	söder	om	Bränngården	eller	till	en	punkt	i	korsningen	med	

vägreservat	alternativ	1.

Polismyndigheten	i	Linköping	informerar	om	att	70	polisrapporterade	olyck-

or	skett	på	 länsväg	687	mellan	2001	och	205,	 framför	att	en	utbyggnad	

av	vägen	bör	ske	snarast	eftersom	många	fordon	passerar	där	och	att	den	

norra	utbyggnaden	av	vägen	bör	vara	klar	innan	exploatering	av	Sturefors	

Södra	och	Sturefors	Norra.
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Eklandskapsfonden,	Föreningen	Linköpings	Ekopark	och	Naturskyddsföre-

ningen	i	Linköping	motsätter	sig	den	planerade	omläggningen	av	 länsväg	

687	rakt	igenom	ett	värdefullt	kärnområde	och	önskar	att	kommunen	tar	

initiativ	till	en	annan	sträckning	av	väg	687	för	att	undvika	klyvning	av	om-

rådet.

Sturefors	egendom	AB	ställer	sig	tveksamma	till	huruvida	planerad	omlägg-

ning	av	väg	687	verkligen	skär	igenom	ett	kärnområde	för	naturvärden	då	

detta	i	huvudsak	löper	i	nordsydlig	riktning	öster	om	planerad	ny	sträcka.

Sami	Blick	framför	att	boende	på	avsnittet	av	Fornvägen	som	ligger	närmast	

Brokindsleden	har	upplevt	störningar	i	form	av	damm	från	vägen,	frågar	hur	

stort	trafikflödet	är	och	hur	mycket	det	förväntas	öka	och	undrar	om	vägen	

kan	flyttas	20-30	m	österut.

Jonas	Roth,	boende	vid	Edsberga,	påtalar	behovet	av	att	snarast	lägga	om	

den	nuvarande	 sträckningen	av	 väg	687	 vid	 Edsberga	då	den	nuvarande	

sträckningen	är	livsfarlig	för	boende	där,	framför	att	den	västra	sträckningen	

är	bäst	för	dem,	men	att	de	ändå	inte	kan	förstå	att	man	inte	väljer	att	dra	

vägen	på	slätten	väster	om	Edsberga,	och	undrar	om	inte	kommunen	vid	

detaljplanering	borde	ta	över	vägen	och	då	själva	svara	för	dess	omläggning	

istället	för	Vägverket.

Sune	Sandström	framför	att	den	nya	dragningen	av	länsväg	687	påtagligt	

kommer	att	minska	restiderna	för	boende	i	Sturefors	förutsatt	att	inga	nya	

rondeller	byggs	på	vägsträckan.

Torgny	och	Annelie	Sylvan	framför	att	den	planerade	bebyggelsen	medför	

ett	stort	trafiktillskott	och	att	den	planerade	omdragningen	av	väg	687	till	
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öster	om	Edsberga	by	därför	av	 trafiksäkerhetsskäl	bör	 föregå	genomför-

ande	av	kommunens	utbyggnadsplaner,	samt	protesterar	mot	kommunens	

okänsliga	förslag	till	vägreservat	för	en	framtida	ringled.

Thomas	Johansson	m	fl	motsätter	sig	att	det	överhuvudtaget	ritats	ut	vägre-

servat	på	kartan	då	dessa	är	en	tydlig	skrivbordsprodukt	som	oroar	boende	

i	omgivningarna.

Göran	Dahlqvist	anser	att	vägreservatet	alternativ	1	skall	flyttas	mot	söder	

eller	tas	bort	helt	eftersom	sträckningen	inkräktar	på	mark	i	privat	äga.

Kommunens kommentar

Det	är	helt	naturligt	att	när	exploateringar	sker	i	utkanten	av	en	stad	med	

kraftig	 tillväxt	 att	 framkomligheten	 på	 redan	 existerande	 huvudgator/ge-

nomfartsgator	inom	det	nya	exploateringsområdet	försämras	något.	En	ut-

flyttning	av	stadsgränsen	innebär	ofrånkomligt	att	biltrafikanter	måste	ac-

ceptera	 förändrade	 förhållanden	och	att	 tidigare	hastighetsgränser	måste	

sänkas.	

Väg	687	är	en	statlig	väg	som	förvaltas	av	Vägverket.	Vägverket	har	upp-

rättat	och	fastställt	en	arbetsplan	för	omläggning	av	vägen	i	en	sträckning	

mellan	Harvestad	och	Sturefors.

Hastighetsbegränsning	70	km/h	är	möjlig	på	väg	687	förbi	Ullstämma	även	

i	framtiden.	Korsningsavståndet	på	Brokindsleden	mellan	Ullstämmarondel-

len	och	Braskens	bro	är	mellan	700	och	1	000	meter.	Avståndet	mellan	Ull-

stämma	rondellen	och	den	norra	korsningen	enligt	förslaget	är	ca	700	meter	

och	avståndet	till	nästa	korsning	söderut	är	ca	900	meter.	Enligt	handboken	

”Vägar	och	gators	utformning”	Vägverket	publikation	2004:80	ger	ett	kors-



128    ULLSTÄMMA, MÖJETORP OCH NORRA STUREFORS FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN 

ningsavstånd	på	mer	än	700	meter	en	god	standard	för	vägar	med	VR	70	och	

mer	än	8	000	fordon/dygn.	Vi	har	även	gjort	bedömningen	att	i	avvägningen	

mellan	tillgänglighet	till	de	föreslagna	bostadsområdena	och	något	minskad	

framkomlighet	på	väg	687	bör	två	korsningar	kunna	accepteras.

Enligt	trafikräkningar	på	väg	687	är	trafikmängden	på	vägen	i	en	punkt	sö-

der	om	Sturefors	ca	1700	fordon/dygn	och	norr	om	de	båda	anslutningarna	

till	Sturefors	är	trafikmängden	ca	5	200	fordon/dygn	av	detta	dras	slutsatsen	

att	den	regionala	trafiken	utgör	ett	litet	tillskott	av	den	totala	mängden.	

Trafikalstringen	från	området	bedöms	till	mellan	5	500	och	7	000	f/d.	Större	

delen	av	trafiken	från	området	förväntas	köra	norrut	och	endast	en	liten	del	

söderut.	Genom	att	den	tidigt	fördelar	sig	på	Brokindsleden,	Vistvägen	och	

Vårdsbergsvägen	blir	belastningen	på	vägnätet	inte	så	omfattande.	Huvud-

vägnätet	i	de	sydöstra	delarna	av	staden	har	kapacitetsstark	utformning	och	

det	bör	inte	uppstå	några	problem	i	samband	med	exploateringen.	

Eftersom	reservområdena	tas	bort	minskar	antalet	väganslutningar	till	väg	

687,	 och	 trafikbelastningen	 på	 väganslutningen	 vid	 Harvestad	 reduceras.	

Den	föreslagna	norra	vägkorsningen,	”Möjetorpskorsningen”,	 innebär	att	

tre	befintliga	anslutningar	 till	 väg	687	 (Övre	Ullstämma,	Södra	Ullstämma	

och	återvinningsstationen)	 sammanförs	 till	 en	punkt,	 vilket	 är	 en	 förbätt-

ring	jämfört	med	dagens	förhållanden.	Även	den	föreslagna	södra	vägkors-

ningen,	”Harvestadskorsningen”,	utgör	en	förbättring	jämfört	med	dagens	

förhållanden,	 då	 befintliga	 infarter	 till	 Landeryds	 golfbana	 och	 Harvestad	

flyttas	söderut	och	görs	trafiksäkrare,	och	torde	vara	en	lika	bra	lösning	ur	

trafiksäkerhetssynpunkt	som	den	planerade	lösningen	enligt	den	fastställda	

arbetsplanen.	 Att	 sammanföra	 de	 två	 föreslagna	 vägkorsningarna	 till	 en	

punkt	mittemellan	de	två	skulle	utgöra	ett	oacceptabelt	stort	ingrepp	i	det	

värdefulla	natur-	och	kulturområdet	väster	om	Brokindsleden.
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En	arbetsplan	för	omläggning	av	väg	687	har	tagits	fram	av	Vägverket	2004	

och	 fastställts	 av	 Vägverkets	 huvudkontor.	 I	 samband	 med	 arbetsplanen	

upprättades	 en	miljökonsekvensbeskrivning	 som	har	godkänts	 av	 länssty-

relsen.	En	omläggning	av	vägen	är	efterlängtad	i	decennier	av	bl	a	boende	

efter	vägen,	och	en	byggstart	2008-2009	enligt	Länstransportplanen	bör	ej	

äventyras.

På	plankartan	har	redovisats	två	vägreservat	för	en	framtida	vägförbindel-

se	mot	Slaka	och	österut	mot	Slatterfors.	Behovet	och	sträckningen	av	en	

framtida	vägförbindelse	ingående	i	en	”yttre-yttreled”	kommer	att	utredas	

i	samband	med	översiktsplanen	för	staden.	De	två	vägreservaten	ersätts	av	

en	pil	med	texten	”Diskuterad	framtida	vägförbindelse”.

Kollektivtrafik

Banverket	framför	att	för	kollektivtrafiken	ska	kunna	utgöra	ett	konkurrens-

kraftigt	alternativ	till	bilen	bör	kommunen	planera	bebyggelsen	så	att	anslu-

tande	busstrafik	kan	bli	tillgänglig.	

Kollektivtrafiknämnden	framför	att	den	planerade	utbyggnad	ger	underlag	

för	att	utöka	kollektivtrafiken	till	och	från	Hjulsbro/Sturefors,	påtalar	att	vid	

detaljutformning	skall	det	särskilt	beaktas	att	tillgängligheten	är	god	för	den	

särskilda	kollektivtrafiken.

Villaägarna,Linköping	framför	att	utbyggnaden	innebär	att	man	bör	kunna	

förbättra	kollektivtrafiken	med	buss	och	tåg	mellan	Linköping	och	Sturefors	

och	kunna	tillskapa	hållplatser	för	tåget.
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Kommunens kommentar

Det	har	varit	en	mycket	klar	målsättning	i	översiktsplanearbetet	att	den	kol-

lektiva	trafiken	ska	kunna	fungera	på	ett	mycket	bra	sätt	inom	planområdet.	

Huruvida	 tågstationen	 i	 Sturefors	 kan	återöppnas	är	 en	 fråga	 som	måste	

utredas	vidare.	

Gång och cykeltrafik

Bo	 Göran	 Lindqvist	 föreslår	 att	 markeringen	 av	 gång	 och	 cykelstråk	 bör	

kompletteras	 med	 ett	 stråk	 med	 koppling	 till	 Vidingsjöskogen	 väster	 om	

Tinnerbäck-en	samt	ett	stråk	längst	tinnerbäcken	med	anslutning	till	stråket	

genom	Haninge	som	blir	ett	naturligt	stråk	mot	centrum.

Kommunens kommentar

En	gång-	och	cykelväg	längs	Tinnerbäcken	läggs	in	i	översiktsplanen.

Dock	anses	inte	en	gång-	och	cykelväg	till	Vidingsjöskogen	vara	behövlig.	

Ett	flertal	befintliga	gångstigar	från	Ullstämma	till	skogen	i	väster	finns	re-

dan	i	området.

I. MILJÖSTÖRNINGAR

Flygbuller

Miljönämnden	 konstaterar	 att	 beräknade	 värden	 för	 buller	 från	 flygtrafik	

från	flygverksamheten	vid	Saab	överskrider	gällande	riktvärde	för	buller	ös-

ter	om	Brokindsleden.	Vid	detaljplanering	bör	därför	 inriktningen	vara	att	

gällande	riktvärden	för	buller	från	flygtrafik	inomhus	inte	överskrids.	

Saab	AB	konstaterar	att	det	föreslagna	området	 ligger	utanför	kurvan	för	

den	ekvivalenta	flygbullernivån	FBN	55	dBA,	men	att	området	utsätts	 för	

maximala	bullernivåer	i	intervallet	70-80	dBA	och	i	vissa	områden	t	o	m	över	
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80	dBA,	framför	att	ju	fler	boende	inom	dessa	bullernivåer	desto	större	risk	

att	flygplatsens	verksamhetsutförare	åläggs	att	genomföra	kostnadskrävan-

de	åtgärder	eller	att	verksamheten	begränsas,	 förklarar	sig	 inte	acceptera	

ytterligare	inskränkningar	i	möjligheterna	att	använda	flygfältet	och	att	det	

därför	måste	utredas	hur	en	eventuell	bebyggelse	påverkar	dess	verksamhet.	

Kommunens kommentar

Området	öster	om	väg	687	är	utsatt	för	flygbuller	med	maximalbullernivåer	

som	överskrider	70	dBA.	Ingen	del	av	planområdet	är	dock	utsatt	för	nivåer	

över	80	dBA.	Den	sammantagna	bedömningen,	där	hänsyn	bl	a	tagits	till	

en	ändamålsenlig	bebyggelsestruktur,	innebär	att	de	i	planen	föreslagna	ut-

byggnadsområdena	är	lämpliga	för	bostadsbebyggelse.

Väg och tågtrafik

Banverket	framför	att	det	är	av	stor	vikt	att	kommunen	anpassar	bostäderna	

efter	gällande	riktvärden	för	buller	och	vibrationer	och	att	det	i	synnerhet	

gäller	om	det	blir	aktuellt	att	exploatera	reservområden	öster	om	norra	Stu-

refors.

Miljönämnden	framför	att	gällande	riktvärden	från	vägtrafik	vid	nybyggnad	

av	bostäder	förutsätts	kunna	tillämpas	i	sin	helhet	inom	samtliga	föreslagna	

bostadsområden.

Länsstyrelsen	anser	att	effekter	i	form	av	ökad	trafik-	och	miljöbelastning	på	

omkringliggande	trafiknät	ska	bedömas	och	beskrivas.

Kommunens kommentar

Synpunkterna	från	Banverket	och	Miljönämnden	kommer	att	beaktas	i	sam-

band	med	detaljplaneringen.
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Planhandlingen	 kompletteras	 med	 ett	 avsnitt	 om	 bostadsexploateringens	

trafik-	och	miljöeffekter	på	omkringliggande	trafiknät.

Fjärrvärmecentral och återvinningscentral

Miljönämnden	anser	att	om	fjärrvärmeanläggningen	behöver	byggas	ut	be-

hövs	 det	 ett	 större	 skyddsavstånd	 mellan	 planerade	 bostäder	 och	 denna	

och	föreslår	därför	att	avståndet	ökas	från	50	till	100	m	för	så	att	risken	för	

eventuella	störningar	i	framtiden	minskas.	

Tekniska	Verken	framför	att	fjärrvärmecentralen	inte	behöver	byggas	ut	yt-

terligare	med	anledning	av	den	planerade	utbyggnaden	och	föreslår	att	ett	

skyddsavstånd	mellan	bostäder	och	Ullstämma	fjärrvärmecentral	samt	åter-

vinningscentralen	bör	fastställas	i	samråd	med	Miljökontoret.

Kommunens kommentar

Skyddsområdet	mellan	tillkommande	bostäder	och	fjärrvärmeanläggningen	

utökas	från	50	till	100	meter.

Kraftledningar

Tekniska	Verken	informerar	om	att	de	har	befintliga	10	kV	ledningar	genom	

området	och	att	område	D:	s	norra	del	angränsar	till	en	befintlig	mottagnings-

station	för	el	130/10	kV	samt	anger	att	ett	framtida	ledningsreservat	för	en	130	

kV	ledning	från	mottagningsstationen	och	västerut	finns	beskriven	i	förslaget	

till	fördjupning	av	översiktsplanen,	samt	framför	att	Statens	strålskyddsinstitut	

rekommenderar	att	man	ej	bygger	bostäder	närmare	en	130	kV	än	50	m.

Kommunens kommentar

Skyddsavståndet	mellan	kraftledningen	och	bostäder	beaktas	i	kommande	

detaljplan.
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Markradon

Länsstyrelsen	anser	att	hälsorisker	med	markradon	skall	uppmärksammas	i	

planen

Kommunens kommentar

Planhandlingen	kompletteras	med	ett	avsnitt	om	markradon.

J. VATTENPLANERING

Tekniska	Verken	föreslår	att	Tinnerbäcken	bör	fortsätta	att	vara	ett	öppet	

dagvattensystem	 i	 så	hög	grad	 som	möjligt	och	att	 ett	dagvattendämme	

bör	anläggas	 i	Tinnerbäcken	inom	en	snar	framtid	efter	att	byggnationen	

påbörjas	samt	anger	förslag	på	läge	och	nivå	för	dämmet,	framför	att	vissa	

delar	av	planområdet	kommer	att	beröras	av	ett	framtida	skyddsområde	för	

Råberga	vattenverks	ytvattentäkt	i	Stångån.	

Nils	Karlsson	framför	att	det	väster	om	Stenåldersgatan	finns	en	ravin	med	

höga	natur-	 och	 kulturvärden	och	 förslår	 att	 nya	dagvattenlösningar	 inte	

utformas	 så	 att	 bäckens	 ursprungliga	 flödessträckning	 förändras	 genom		

t	ex	uträtningar.	

Kommunens kommentar

Den	exakta	omfattningen	av	dagvattendämmet	är	osäker	och	kommer	att	

utredas	i	samband	med	detaljplaneringen.	 I	översiktsplanen	har	ett	utred-

ningsområde	för	dagvattenhantering	redovisats.

Övriga	synpunkter	beaktas	i	kommande	detaljplanering.
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K. TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

Räddningstjänsten	tillstyrker	planförslaget	som	inte	motiverar	behov	av	en	

brandstation	inom	planområdet	och	föreslår	att	infrastruktur	och	system	för	

elförsörjning,	värme,	vatten-	och	avlopp	samt	IT	kommunikation	bör	utföras	

så	robust	som	möjligt.	

Tekniska	 Verken	 informerar	 om	 att	 det	 inom	 området	 finns	 behov	 av	 en	

gemensam	s	k	tekniktomt	med	utrymme	för	en	driftbyggnad	på		80-100	

m2	 innehållande	en	tryckväxelstation	på	fjärrvärmenätet	samt	en	transfor-

matorstation	för	el,	att	nu	planerade	bebyggelseområden	ligger	utanför	nu	

gällande	verksamhetsområde	för	allmänna	VA-ledningar,	och	redovisar	hur	

VA-försörjning	och	omhändertagande	av	dagvatten	kan	ske,	att	en	utbygg-

nad	av	el	samt	fjärrvärme	i	område	ABC	samt	område	GHI	kan	ske	från	be-

fintliga	nät	i	Ullstämma,	att	för	att	klara	försörjning	av	övriga	delar	behöver	

10	kV	nätet	byggas	ut	i	samband	med	övrig	infrastruktur,	att	fjärrvärmenä-

tet	planeras	byggas	ut	via	en	sammanbindningsledning	till	Sturefors	 inom	

en	femårsperiod	längs	den	befintliga	gång	och	cykelvägen	mellan	Linköping	

och	 Sturefors,	 och	 framför	 att	 för	 att	möta	 formella	 krav	på	 arbetsmiljö,	

yttre	miljö	och	estetik	bör	avfallshämtningen	 inom	Ullstämma	ske	genom	

utveckling	av	befintliga	mekaniserade	insamlingssystem	som	förutsätter	rätt	

dimensionering	av	tillfartsvägar	med	vändmöjligheter	för	transportfordon.

Sturefors	Egendom	AB	förordar	att	ett	nytt	vattenuttag	förläggs	väster	om	

Landeryds	kyrka	istället	för	vid	Slattefors	och	anger	att	texten	på	sidan	21	

bör	ändras	korrigeras	till	att	Linköpings	Kraftnät	AB	och	Sturefors	Eldistribu-

tion	AB	innehar	områdeskoncessioner	för	elnätet	för	hela	planområdet.

Östergötlands	Astronomiska	Sällskap	informerar	om	att	det	finns	ett	min-

dre	observatorium	inom	Landeryds	golfbana,	och	förslår	att	moderna	och	
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energisnåla	armaturer	som	inte	sprider	ljuset	uppåt	och	åt	sidorna	bör	an-

vändas,	att	området	omedelbart	väster	om	golfbanan	om	möjligt	bör	beva-

ras	obebyggt	och	att		i	norra	delen	av	eklandskapet	bör	ljushindrande	träd	

planteras.	

Kommunens kommentar

Synpunkterna	från	Räddningstjänsten	och	Tekniska	Verken	beaktas	 i	sam-

band	 med	 detaljplaneringen	 och	 projekteringen	 av	 de	 tillkommande	 bo-

stadsområdena.

Genom	att	reservområdena	tas	bort	tillfredställs	Östergötlands	Astronomis-

ka	Sällskaps	önskemål.
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SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG TILL REVIDERINGAR

Med	anledning	av	 inkomna	synpunkter	under	samrådsskedet	 föreslås	 föl-

jande	 revideringar	 av	 översiktsplanen	 för	 Ullstämma,	 Möjetorp	 och	 norra	

Sturefors.

1.	Reservområdena	mellan	Ullstämma	och	Sturefors	tas	bort,	men	att	den	

långsiktiga	markanvändningen	av	dessa	markområden	skall	prövas	 i	 sam-

band	med	översiktsplanen	för	staden.

2.	Område	D	i	norra	Sturefors	utvidgas	för	att	även	omfatta	markområdet	

österut	mot	järnvägen,	samtidigt	som	större	hänsyn	tas	till	eklandskapet	och	

spridningskorridoren	genom	området.

3.	Södra	delen	av	område	J	utgår.

4.	Skyddsområdet	kring	hetvattencentralen	och	återvinningscentralen	i	Ull-

stämma	utvidgas	till	100	meter.

	

5.	En	tomt	för	service/handel,	men	som	kan	även	utnyttjas	för	idrott/idrotts-

hall,	redovisas	inom	skyddsområdet	för	hetvattencentralen/återvinningscen-

tralen.

6.	 En	 alternativ	 tomt	 för	 service/handelstomten	 närmare	 Brokindsleden	

läggs	in	i	planen.

7.	Inriktningen	är	att	hästhållningen	inom	planområdet	kan	vara	kvar,	men	

att	noggranna	studier	ska	göras	 i	 samband	med	detaljplaneringen	för	att	

bestämma	lämpliga	skyddsavstånd.
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8.	 I	 norra	delen	av	planområdet	 i	 Södra	Hjulsbro	och	Möjetorp	 redovisas	

ett	utredningsområde	där	möjligheten	till	bostadskompletteringar	skall	ut-

redas.

9.	Den	nya	matargatan	till	bostadsbebyggelsen	öster	om	Brokindsleden	flyt-

tas	längre	ifrån	Landeryds	Hembygdspark.

10.	Vägreservaten	för	”yttre-yttreleden”	ersätts	med	en	pil	med	texten	”Dis-

kuterad	framtida	vägförbindelse”.

11.	En	gång-	och	cykelväg	har	lagts	in	från	de	nya	bostadsområdena	etapp	

1	längs	Tinnerbäcken	fram	till	befintlig	gc-väg	i	Haninge.

12.	Anpassning	av	texter	i	planhandlingen	till	gjorda	revideringar,	samt	vissa	

kompletteringar	och	redaktionella	ändringar.

Teknik	och	Samhällsbyggnad	den	30	mars	2006	

Jonathan	Turner		 Viktoria	Fagerlund
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Bilaga 5
Utdrag ur gällande översiktsplan
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Bilaga 6
Utlåtande

 1 (12)

D:\Linköpings kommun\FÖP\Utlåtande[2].doc

Kommunledningskontoret     2006-10-02 
Samhällsplanering 
Översiktsplanerare Jonathan Turner  Dnr Tsn 04.0203 

Utlåtande
Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Ullstämma, 
Möjetorp och Norra Sturefors  

Förslaget till fördjupningen av översiktsplanen för Ullstämma, Möjetorp och Norra 
Sturefors har varit utställt på Stadsbiblioteket i Linköping och på biblioteket i Sturefors 
under tiden 2006-05-15 - 2006-09-01. Under samma period har planförslaget varit utsänt 
på remiss till statliga myndigheter, kommunala nämnder, intresseorganisationer m fl. 

Synpunkter som har inkommit under utställningstiden har sammanställts av Björn Tjus på 
Teknik- och samhällsbyggnad. Kommentarerna är skrivna av planförfattarna Jonathan 
Turner och Viktoria Fagerlund. I utlåtandet kommenteras enbart synpunkter som berör 
plankartans utformning och planhandlingens innehåll. Genomförandefrågor kommenteras 
således inte. 

INKOMNA SKRIVELSER UNDER UTSTÄLLNINGSSKEDET 

      Myndigheter 
1. Länsstyrelsen i Östergötlands län 
2. Banverket
3. Vägverket
4. Landstinget i Östergötland 
5. Polismyndigheten 

Kommunala nämnder och utskott 
6. Byggnämnden 
7. Miljönämnden 
8. Sociala förvaltningen 
8a  Kollektivtrafiknämnden 
9. Geografiska utskottet i Landeryd 

       Statliga och kommunala stiftelser,
       bolag och resultatenheter 
10. Östgötatrafiken
11. Tekniska Verken 
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      Intresseföreningar och företag 
12. Landeryds Hembygdsförening 
13. Sturefors Egendom AB 
14. Naturskyddsföreningen i Linköping
15. Astma och Allergiföreningen i Linköping

       Privatpersoner  
16. Ulf Larsson 
17. Nils Karlsson  
18. Hans och Kristina Hahn, Håkan och Ing-Marie Wasén 
19. Thomas Johansson och Angelie Appel 
20. Sune Sandström 
21. Sören

RUBRIKER FÖR SAMMANSTÄLLNINGEN 

A. Övergripande markanvändning 
B. Bebyggelseutformning 
C. Exploateringsgrad och utbyggnadsordning
D. Naturvärden och spridningskorridorer 
E. Förutsättningar för hästhållning 
F. Trafik och vägar 
G. Miljöstörningar 
H. Vattenplanering 
I. Tekniska anläggningar

A Övergripande markanvändning 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att området har mycket goda förutsättningar 
för utvecklingen av ett attraktiv boende i anslutning till värdefulla natur- och kulturmiljöer,  
påtalar att en förutsättning för det är att landskapets karaktär kan bibehållas genom ett 
långsiktigt skydd för bevarandevärdena och en rationell och ekonomiskt rimlig skötsel av 
kvarvarande jordbruksmark,  

lyfter fram att det är av strategisk betydelse att långsiktigt behålla en viss jordbruksmark 
mellan Linköping och Sturefors,  

bedömer att angivna byggnadsåtgärder i stort bör vara möjliga att genomföra med hänsyn 
till riksintresset för naturvård förutsatt att stor omsorg ägnas ekmiljöerna i samband med 
kommande detaljplaner.  

Miljönämnden tillstyrker den fördjupade översiktsplanen.   

Sociala förvaltningen anger att de inte har för avsikt att inkomma med synpunkter på 
planförslaget. 
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Tekniska Verken framför att de synpunkter de tidigare framfört har fortsatt relevans och 
att de förutsätter en nära samverkan vid den fortsatta plan- och utbyggnadsprocessen. 

Landeryds geografiska utskott framför att deras tidigare synpunkter beaktats i det nya 
planförslaget och informerar om att en motion om alternativ vägsträckning av länsväg 687 
kommer att behandlas av kommunfullmäktige.  

Sturefors Egendom AB anser att den nya versionen i stort upplevs som en balanserad, väl 
genomtänkt planering för framtiden, men att inte inskränkande av område I & J bör ske 
förrän samrådsförhandlingar förts med Banverket,  

konstaterar att den föreslagna utbyggnaden av Sturefors innebär en ökning av skolbarn och 
att mark därför behöver reserveras för skola, förskola, större gymnastiksal och bollplaner. 

Östgötatrafiken hänvisar till tidigare angivit svar på samrådshandlingen.  

Thomas Johansson och Angelie Appel motsätter sig vägplaner i öst-västlig riktning 
mellan Harvestad-Sturefors och Slaka samt planerad kraftledning på 130 kV mellan 
Sturefors och Slaka.

Landeryds hembygdsförening anser att kommunen inte ska exploatera planförslagets 
områden då det skulle förstöra vårt kulturarv till kommande generationer.

Naturskyddsföreningen Linköping bedömer att inte utbyggnadsplanerna nämnvärt 
förändras och står kvar vid sitt tidigare yttrande, framför att bebyggelseplaneringen medför 
oacceptabla negativa effekter samt går på kollisionskurs med kommunens och 
internationella natur- och miljömål och föreslår därför att förslaget skrinläggs.  

Ulf Larsson anser att området med dess naturvärden inte bör byggas sönder.

Kommunens kommentar 
En eventuell utvidgning av område I och J närmare Tjustbanan/Stångådalsbanan enligt 
Sturefors Egendoms önskemål kan ske först efter att samråd om järnvägsbuller har skett 
med Banverket i samband med detaljplaneläggning.

Det långsiktiga behovet av en ny öst-västlig vägförbindelse mellan väg 687 och Slaka 
kommer att utredas i samband med översiktsplaneringen för staden.

Den redovisade sträckningen av kraftledningen mellan Sturefors och Slaka är inte 
detaljstuderad. Ett byggande av kraftledningen är inte aktuell de närmaste 10 åren. 
Kraftledningen har koncessionsplikt och när projektet blir aktuellt kommer den exakta 
sträckningen av ledningen att studeras. Vid bestämmande av sträckningen kommer hänsyn 
att tas till befintliga bostadshus. Samråd med boende och andra berörda kommer att 
genomföras.

Påståendet att utbyggnadsplanerna innebär oacceptabla negativa effekter på naturmiljön 
är obefogat, då samtliga värdekärnor inom planområdet bevaras och ett flertal 
spridningskorridorer för flora och fauna har sparats från exploatering. 
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B. Bebyggelseutformning 
Byggnämnden anser att avgränsningen av planområde K väster om Tinnerbäcken är 
omotiverad ur landskapsbildssynpunkt och att område K och L saknar kontakt med 
huvudvägnätet och föreslår som alternativ att markytan norr om Edsberga studeras för ny 
bebyggelse,

föreslår att avgränsningen av planområdena norr om Landeryds golfbana prövas ytterligare 
för att samordna spridningskorridorer och rekreationsområden,  

framför att service och handel helst bör får en placering till eller nära en cirkulationsplats 
och mitt i ett bostadsområde, men att dessa kriterier är svåra att uppfylla med den 
redovisade strukturen, bedömer att en placering mellan etapp 1 och 4 vid den norra 
cirkulationsplatsen medför att hellre område O än P bör innehålla handel och service, samt 
bedömer att även den alternativa tomten för service och handel i område M är en möjlig 
lokalisering.

Sune Sandström föreslår att Ullstämma området skall innehålla fler kedjehus och färre 
friliggande hus så att lika många hus får plats på en mindre yta, framför att även fler 
småhus i två lika stora plan minskar behovet av mark, anser att det även är möjligt att 
bebygga området närmast väster om Brokindsleden ner mot Harvestad och bedömer att en 
ny by med ett tiotal hus kan få plats närmast Harvestad, anser att en miljöstation för 
återvinning bör finnas för den nya bebyggelsen och att det i området även finns plats för 
idrott och andra aktiviteter.

Landeryds hembygdsförening anser att bebyggelsen närmast hembygdsparken inte får 
bli utbyggd mot parken, framför att med lägre bebyggelse i områdena närmast denna  
består öppenheten i landskapet, anser att hänsyn måste tas till ungdomars kvällsaktiviteter i 
eventuella bostadsområden, att behovet av besöksparkeringar vid hembygdsgården måste 
beaktas, och att mark nära hembygdsparken bör sparas för områdets framtida 
utvecklingsmöjligheter.

Kommunens kommentar 
Ett skogsnära boende i område K väster om Tinnerbäcken bedöms som mycket attraktivt. 
Område K och L kommer att få kontakt med huvudvägnätet via det lokala vägnätet som 
kommer att byggas inom respektive område. 

Bebyggelseområdena norr om Landeryds golfbana har justerats efter samrådet med 
anledning av synpunkter som framfördes. Justeringen innebär att större hänsyn har tagits 
till naturvårdsintressen/spridningskorridoren. 

Val av tomt för handel/service kan ske längre fram i samband med genomförande av etapp 
4 och då intressenter finns. Medges dock att område P har ett ocentralt läge i förhållande 
till de tillkommande bebyggelseområdena, och att området därför bör bebyggas med 
bostäder. Övriga alternativa tomter för service och handel bör kvarstå. 
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Markområdet väster om Brokindsleden vid Harvestad är ett viktigt natur- och 
kulturmiljöområde och bör ej bebyggas. 

Lämpligt skyddsområde mellan tillkommande bostadsbebyggelse och Landeryds 
Hembygdspark kommer att studeras i samband med detaljplaneringen.

I en fördjupad översiktsplan detaljbestäms inte markanvändningen i den omfattningen att 
alla verksamheter och dessas parkeringsbehov preciseras på plankartan. Landeryds 
hembygdspark redovisas inte på plankartan med en särskild markanvändning utan ligger 
inom ett område som anges som en av eklandskapets värdekärnor. Hembygdsparkens 
långsiktiga parkeringsbehov kommer att beaktas när aktuella intilliggande 
bostadsområden blir föremål för detaljplaneläggning. Vid Hembygdsparkens dagliga 
verksamhet synes den nuvarande parkeringsytan vara fullt tillräcklig. De 
parkeringsproblem som uppstår vid enstaka större arrangemang bör kunna lösas från 
gång till annan. Sammanfattningsvis finner inte kommunen någon anledning till att 
fastlägga någon särskild parkeringsyta för Hembygdsparkens verksamhet i den fördjupade 
översiktsplanen.

C. Exploateringsgrad och utbyggnadsordning 
Länsstyrelsen anser att områdets utbyggnadstakt bör stämmas av mot behov och 
förutsättningar i hela Linköping och förutsätter att denna fråga belyses i den pågående 
översiktsplaneringen för Linköpings stad. 

Byggnämnden föreslår att man prövar möjligheterna med högre exploatering tidigt i 
utbyggnadsetappen och då nära anslutningsgators anslutning till genomfartsvägar.  

Tekniska Verken noterar att exploateringsgraden sjunkit betydligt och att vissa 
omdisponeringar gjorts av områdesindelningen, efterlyser att en total exploateringskalkyl 
upprättas där samtliga kostnader beaktas, och önskar därefter diskutera med kommunen 
kring exploateringsekonomin för området, hur kostnaderna ska täckas, samt beslut om 
utbyggnadsordning och exploateringstakt.

Hans och Kristina Hahn samt Håkan och Ingmarie Wasén vidhåller de synpunkter 
som de lämnat i samrådsskedet angående område U (område K i samrådssskedet), anser att 
området inte bör ingå som utbyggnadsområde då den regeringen inte beviljat dispens från 
strandskyddet, föreslår att område U i sin helhet istället utnyttjas för den gröna korridoren 
längs Stångån, att det om bebyggelse ovanför strandskyddet skulle bli aktuellt bibehålls en 
grön korridor mot nuvarande bebyggelse, samt framhåller att man visar extra varsamhet 
med att bebygga områden där det kan finnas skredrisk med tanke på rådande och framtida 
klimatförhållanden.  

Ulf Larsson anser att det omarbetade förslaget är ett steg i rätt riktning eftersom man 
ämnar behålla hästarna och tar större hänsyn till behovet av spridningskorridorer, men ser 
ändå helst med tanke på områdens värden att man bör vänta med att bebygga området, och 
föreslår att om bebyggelsen skall genomdrivas bör man börja med etapp 4 då denna 
smälter bra ihop med nuvarande bebyggelse i Hjulsbro och Möjetorp. 
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Kommunens kommentar 
Översiktsplaneförslaget, vad gäller bostadstyper, är flexibelt och ger möjlighet till 
lokalisering av olika hustyper i olika delområden. Exploateringsgraden i de olika 
områdena kommer att prövas i samband med detaljplaneringen. 

Område U bedöms som en naturlig och attraktiv komplettering till det befintliga 
vattennära småhusområdet i södra Hjulsbro. Kommunen vidhåller sitt tidigare 
ställningstagande vad gäller lämpligheten av att exploatera området. För närvarande 
pågår en översyn av strandskyddet vilket kan komma att påverka gällande lagstiftning 
beträffande strandskydd. 

I samband med upprättande av en detaljplan för Holmenområdet i början av 2000-talet 
utfördes en geoteknisk utredning i området av konsultföretaget Hylanders GeoByrå AB 
från Norrköping. Det rekommenderades i utredningen att markbelastningar inte bör 
påföras inom 20 meter från krönkant och inga byggnader läggs närmare än 30 meter. 
Denna rekommendation säkerställdes i detaljplanen genom att på plankartan avsätta 
området inom minst 30 meter bakom krönkanten till parkmark och byggnader medgavs 
inte närmare än 40 meter. Under behandlingen av detaljplanens överklagande till 
regeringen skickades den utförda geotekniska undersökningen från Boverket till Statens 
Geotekniska Institut för yttrande. SGI bedömde att planförslaget var från geoteknisk 
synpunkt genomförbart, men att de geotekniska säkerhetsfrågorna, risk för skred mot 
Stångån, bör analyseras närmare eftersom det fanns osäkerhet i bedömningsunderlaget 
vad gäller porttrycken i strandzonen. Porttrycksförhållandena bör klarläggas i detalj 
genom kompletterande mätningar under tillräckligt lång tid för att utvärdera maximala 
och för stabiliteten dimensionerande porttryck i denna zon. Stabiliteten bör därefter 
kontrolleras för dessa porttryck. Med anledning av SGIs yttrande införde kommunen i 
detaljplanen en upplysning om att kommunen avsåg att utföra de nödvändiga mätningarna 
innan exploateringsarbeten påbörjades. Mätningarna skulle utföras i samråd med SGI. 
Regeringsbeslutet om upphävande av detaljplanen innebar att mätningarna ej utfördes, 
men kommunens avsikt kvarstår att utföra mätningarna om en exploatering av området 
aktualiseras.

D. Naturvärden och spridningskorridorer 
Länsstyrelsen anser att de föreslagna bebyggelseområdena vid Möjetorp (område M till 
P) samt tillfartsväg medför risk för skador i ekmiljöerna och att exploatering i område T 
och U innebär ingrepp i en utpekad viktig spridningskorridor och föreslår att ytterligare 
studier genomförs för att klarlägga hur ingreppen ska kunna minimeras,  

framför att område U förutsätter intrång på strandskyddat område vid Stångån/Kinda kanal 
som är av riksintresse för kulturmiljövård och friluftsliv och konstaterar samtidigt att 
kommunen angett området i förslaget med utgångspunkten att nuvarande regelverk i 
framtiden kan komma att ändras och förutsätter att kulturmiljöaspekterna och övriga frågor 
som berör riksintressen i området kommer att beaktas vid eventuell framtida planläggning.  

Byggnämnden framför i sina synpunkter på bebyggelseutformningen även behovet av att 
planera för spridningskorridorerna.
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Sturefors Egendom AB vidhåller att de värdekärnor som pekats ut nordväst Toketorp inte 
betats på decennier och att dess klassificering som värdekärna därför kan ifrågasättas, 

framför att plankartan bör kompletteras med en spridningskorridor från 
Bogestad/Landeryds golfbanor och i sydlig riktning ner mot bolagets Vreta by,  

hemställer att kommunen i samband med exploatering av etapp 1 och 2 avsätter pengar till 
ekföryngring och dess skötsel,

rekommenderar kommunen att inskränka eventuell landskapsplanering till Landeryds 
golfbanor som är ägd av kommunen och där relativt stor positiv effekt bör kunna uppnås 
med begränsade ekonomiska medel,  

samt föreslår att vid trädplantering/alléer med ädla lövträd eftersträvas vid anläggandet av 
nya gator.

Naturskyddsföreningen Linköping framför att förslaget innebär att flertalet av 
värdekärnor med ekmiljö skulle isoleras från det övriga eklandskapet söder om Linköping 
och berövas det nödvändiga betet.

Sune Sandström anser att strategin i naturvårdsprogrammet med spridningskorridorer 
skulle få orimliga konsekvenser om det tillämpades konsekvent i Sveriges alla eklandskap 
eftersom enorma arealer skulle bli belagda med restriktioner,  

anser att större samlade ekområden är ett bättre alternativ som bör innebära lägre 
kostnader och förenklad skötsel och att naturvård för att säkra arters överlevnad bör ske på 
stora ekområden längre bort från staden.  

Kommunens kommentar 
Område M och P samt tillfartsvägen inkräktar ytterst marginellt på eklandskapets 
värdekärnor. Vilken hänsyn som behövs till naturvårdsintressena kommer att studeras i 
samband med den fortsatta planeringen i området. Vilken bredd på spridningskorridor
som behövs vid område T och U kommer att studeras i samband med detaljplaneringen. 

I övrigt har naturvårdens intressen tillgodosetts genom att eklandskapets värdekärnor har 
redovisats som bevarandeområden i översiktsplaneförslaget samt att bebyggelsefria 
spridningskorridorer har markerats i planen. 

E. Förutsättningar för hästhållning 
Länsstyrelsen vidhåller att ett skyddsavstånd vid en hästanläggning av måttlig storlek inte 
bör understiga 200 m, men att ett utrymme kan finnas för att variera avståndet från fall till 
fall beroende på de lokala förutsättningarna och möjligheter att utföra skyddsåtgärder.

Byggnämnden framför att möjligheter till hästhållning bör utredas i varje särskilt 
detaljplanearbete inom planområdet så att en anpassning kan göras till aktuella 
förhållanden och förutsättningar. 

Miljönämnden bedömer att ett mindre skyddsavstånd än 200 meter bör kunna accepteras 
för hästhållningen vid Ullstämma då den förhärskande vindriktningen i området är 
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gynnsam, den planerade vägsträckningen med bullervallar utgör en naturlig avskärmning, 
och att kommunen hyr ut korttidsarrenden och har full rådighet över hästverksamhetens 
utformning,  

samt förutsätter att de som flyttar till det planerade bostadsområdet i Ullstämma blir 
informerade om hästarnas närvaro och de eventuella risker som finns med detta.   

Astma och allergiföreningen Linköping konstaterar att redovisningen av problem med 
hästhållning har sammanställts på ett objektivt sätt i förslaget,

anser att de redovisade riskerna skall stå kvar i översiktsplanen i avvaktan på ytterligare 
utredningar och att de har stöd i sina synpunkter att ett skyddsavstånd behövs mellan 
hästanläggning och bostäder,

framför att det kan diskuteras/utredas om skyddsavståndet skall vara 500m eller 200 m, 
fasthåller tills vidare att ett skyddsavstånd skall vara 500 m och att tillhörande lokaler skall 
utformas med tvätt och duschmöjligheter för att minska risker för att allergen sprids 
utanför anläggningen genom t.ex. kollektivtrafiken.

Sune Sandström anser att avståndet mellan hästar och den nya bebyggelsen bör vara 200 
m och föreslår som ett tydligt alternativ att det endast skall finnas hästar i det södra stallet i 
Övre Ullstämma.  

Kommunens kommentar 
Synpunkterna föranleder ingen ändring av utställningsförslaget.

F. Trafik och vägar
Övergripande trafiknät

Byggnämnden anser att vägreservatets läge utanför planområde bör studeras från en större 
översiktsplan, men  att ytterringens funktion att någonstans korsa översiktsplanens område 
bör kunna redovisas som ett reservat eller som alternativa ”korridorlägen”.

Väg 687

Vägverket framför att de vid möte med kommunen den 9 juni 2006 kom fram till  

att den norra korsningspunkten, Möjetorpskorsningen skall utformas så att hög 
framkomlighet för trafiken på väg 687 bibehålls och att målsättningen bör vara att 
korningen dimensioneras för åtminstone 70 km/h,  

att det inte under överskådlig tid finns behov av den södra korningen - Harvestadkorningen 
-  och att det inte finns behov av den förbindelseväg som österifrån ansluter till denna,  

informerar genom ett bifogat yttrande om att en förändring av vägsträckan Sturefors – 
Harvestad skulle medföra att vägprojektet måste omprövas och troligtvis kräva en ny 
förstudie och att ett genomförande av vägen då inte bedöms bli klart för år 2017.  

Polismyndigheten i Linköping har inget ytterligare att erinra och bilägger sitt tidigare 
samrådsyttrande 
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Naturskyddsföreningen i Linköping motsätter sig den planerade omläggningen av 
länsväg 687 då denna går rakt igenom ett värdefullt kärnområde och önskar att kommunen 
tar initiativ till en annan sträckning av väg 687 för att undvika klyvning av området. 

Väganslutningar

Byggnämnden föreslår att en genare angöring mot Blåeldsvägen och länsväg 687 i norra 
Sturefors utreds tillsammans med område H och det utrymmesbehov som 
spridningskorridoren behöver,

Sturefors Egendom AB hemställer att eventuell ny ringled från väg 687 och västerut 
samlokaliseras med planerad ny 130 kW kraftledning och båda förläggs norr om bolagets 
markinnehav väster om väg 687, framför att österut är en samlokalisering med befintlig 
kraftledning möjligt, men för att undvika att skära igenom en mycket värdefull del av 
eklandskapet vid Slattefors, bör även ett alternativ med samlokalisering med 
Stångådalsjärnvägen i riktning mot Landeryds kyrka studeras.

Sune Sandström bedömer att den nya dragningen av länsväg 687 påtagligt skulle minska 
restiderna för boende i Sturefors förutsatt att inga nya rondeller byggs på vägsträckan, 
redovisar hur anslutningsvägar kan utformas genom att samlingsgator anläggs på båda 
sidorna av Brokindsleden på mark som är utsatt för buller och inte kan användas för 
bebyggelse och ger även förslag till hur vägkorsningar mm i området kan utformas.  . 

Kollektivtrafik

Banverket framför att för kollektivtrafiken ska kunna utgöra ett konkurrenskraftigt 
alternativ till bilen bör kommunen planera bebyggelsen så att anslutande busstrafik kan bli 
tillgänglig.

Kollektivtrafiknämnden framför att den planerade utbyggnaden ger underlag för att 
utöka kollektivtrafiken till och från Hjulsbro/Sturefors, påtalar att vid detaljutformning 
skall det särskilt beaktas att tillgängligheten är god för den särskilda kollektivtrafiken. 

Östgötatrafiken hänvisar till tidigare angivit svar. 

Sune Sandström framför att om bussen skall kunna konkurrera med bilen måste bussarna 
bli snabbare och att det därför måste till en ny typ av busstrafik där bussarna går som tåget 
och där avståndet mellan busshållplatserna blir längre för att restiden totalt skall minska 
till en tilltalande längd,

Gång och cykeltrafik

Byggnämnden föreslår att gång och cykelvägen längs Tinnerbäcken bör kompletters med 
en tvärande förbindelse genom område B till den kurvformade vägen väster om Övre 
Ullstämma.  

Sören framför att genom nedläggningen av alla skolor i Ullstämma behöver barnen från 
årskurs 1-9 ta sig till Blästadskolan eller Ekholmsskolan, att det därför uppkommit ett 
behov av en gångväg mellan Ullstämma och nedre Ullstämma, och förslår att denna 
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förläggs från den befintliga delen av bussgatan bakom Järnåldersgatan och ner till 
Ullstämma enligt redovisningen i detaljplanen från när området byggdes. 

Kommunens kommentar
I översiktsplanen redovisas endast lägen för nya korsningar efter väg 687, men inte 
detaljutformningen av dessa korsningar. I samband med detaljplanearbetet för etapp 1 har 
utformningen av den norra korsningen utretts i samråd med Vägverket. Utredningen har 
resulterat i detaljplaneförslaget att uppsamlingsgatan ansluts till väg 687 i en 
plankorsning. Utformningen av denna korsning på längre sikt, när det blir aktuellt att 
igångsätta etapp 4, kommer dock att diskuteras med Vägverket i samband med 
detaljplaneringen för etapp 4. 

Behovet av den södra korsningen vid Harvestad kommer att diskuteras med Vägverket när 
det blir aktuellt att igångsätta detaljplaneringen för etapp 3. 

En arbetsplan för omläggningen av väg 687 har fastställts av Vägverket år 2004 efter en 
lång och demokratisk planeringsprocess. 

Beträffande den eventuella vägförbindelsen mellan väg 687 och Slaka samt den planerade 
kraftledningen mellan Sturefors och Slaka se svar under punkt A (Övergripande 
markanvändning).  

Utformningen av korsningarna efter Brokindsleden planeras med hänsyn till 
trafikmängder och framkomlighetsbehov. Parallellgator efter Brokindsleden är olämpliga 
av ekonomiska skäl och med hänsyn till natur- och kulturmiljöintressena i området. 

I översiktsplanen har endast redovisats huvudgång- och cykelvägar. Den korta gc-
tvärförbindelsen genom område B har inte redovisats i översiktsplanen - däremot finns 
den med i detaljplaneförslaget för etapp 1. Likaså har inte gc-vägen mellan Ullstämma 
och nedre Ullstämma redovisats i översiktsplanen. Behovet av att bygga denna gc- väg 
utreds för närvarande på Teknik och samhällsbyggnad. 

G Miljöstörningar 

Banverket framför att det är av stor vikt att kommunen anpassar bostäderna efter gällande 
riktvärden för buller och vibrationer och att det i synnerhet gäller om det blir aktuellt att 
exploatera reservområden öster om norra Sturefors. 

Länsstyrelsen framför att mer konkreta uppgifter i form av mätningar saknas för en 
närmare bedömning om det finns risk att miljökvalitetsnormen överskrids,  att det därför är 
angeläget att fortsatt kartläggning av luftkvalitén och bullersituationen sker vid främst de 
mest trafikerade stråken i staden centrala delar och föreslår att detta kan ses som en 
uppföljning av den här aktuella planen 

Thomas Johansson och Angelie Appel konstaterar att miljö- och hälsobedömningar kring 
vägplaner i öst-västlig riktning mellan Harvestad-Sturefors och Slaka och planerad 
kraftledning på 130 kV mellan Sturefors och Slaka saknas i den utförda miljökonsekvens-
beskrivningen, anser att dessa faktorer bör vara med, önskar ett större och tydligare 
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beskrivet skyddsavstånd mellan ledningar och nybyggnation samt påpekar att miljömålet 
för ”Säker strålmiljö” inte nämns i handlingarna.  

Kommunens kommentar
En ”samrådszon” på 100 meter har lagts in i översiktsplanen mellan de redovisade 
exploateringsområdena i norra Sturefors och Tjustbanan/Stångådalsbanan. I samband 
med detaljplaneringen av detta område kommer samråd att ske med Banverket och 
kommunens miljökontor för att närmare bestämma vilket avstånd som av bullerskäl behövs 
mellan de planerade bostäderna och järnvägen. 

Beträffande den eventuella vägförbindelsen mellan väg 687 och Slaka samt den planerade 
kraftledningen mellan Sturefors och Slaka se svar under punkt A (Övergripande 
markanvändning).  

H. Vattenplanering 
Nils Karlsson framför att namnet Tinnerbäcken på vattenflödet är felaktigt och föreslår att 
bäcken får ett annat namn, 

föreslår att det planerade dämmet i bäcken placeras så att bäcken i ravinen inte dämmes 
upp och därigenom ”dränker” de bäckövergångar som finns idag och flitigt används av 
boende i närområdet och undrar om ett dämme kan anläggas där det en gång i tiden fanns 
ett naturligt dämme och 

informerar om att det i Landeryds Hembygdsförenings bok ”Byar och Gårdar i Landeryd” 
omtalats att det funnits ett hinder i bäcken där Övre Ullstämma Norrgård gränsade mot 
Blästad.

Kommunens kommentar 
Namnfrågan på Tinnerbäcken har utretts i samband med detaljplaneringen av etapp 1. En 
arkeologisk sakkunnig från Riksantikvarieämbetet har bekräftat att namnet Tinnerbäcken 
är felaktigt på vattendraget som rinner genom planområdet. Det är egentligen 
Smedstadsbäcken som bör heta Tinnerbäcken. Ett förslag har lagts fram om att 
vattendraget genom planområdet döps om till ”Ullerbäcken”.  

I samband med projekteringen av ”dämmet” kommer hänsyn att tas till de 
bäckövergångar som finns i området. 

I. Tekniska anläggningar
Sturefors Egendom AB förordar att ett nytt vattenuttag förläggs väster om Landeryds 
kyrka istället för vid Slattefors. 

Kommunens kommentar 
Tekniska Verken ansvarar för planeringen och projekteringen av det nya vattenuttaget i 
Stångån. Kontakt kommer att tas med berörda markägare när projektet blir aktuellt att 
genomföra.
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Sammanfattning

Med anledning av de synpunkter som har inkommit under utställningen föreslås endast en 
revidering av planförslaget, nämligen att område P skall redovisas som ett tillkommande 
bostadsområde. I övrigt görs endast redaktionella revideringar av planhandlingen. 

Jonathan Turner                 Viktoria Fagerlund 
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Bilaga 7
Länsstyrelsens granskningsyttrande
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Bilaga 8
Kommunfullmäktiges beslut 2006-12-11§238
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Bilaga 8
Kommunfullmäktiges beslut 2006-12-11§238

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige  2006-12-11 470 (519) 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

Kommunstyrelsen 2006-11-21 640

Kf § 238 Dnr. Ks 2005.0162 

Ullstämma, Möjetorp och norra Sturefors, översiktsplan 

ÄRENDE

Kommunledningskontoret redovisar med skrivelse den 24 oktober 2006 förslag till 
fördjupning av översiktsplan fö Ullstämma, Möjetorp och norra Sturefors. I detta 
förslag redovisas markområden för nya bostäder, främst småhus, på vardera sidan av 
Brokindsleden vid Ullstämma och Möjetorp samt i norra Sturefors. Planområdet 
ligger sydost om och i direkt anslutning till Linköpings stad. Enligt förslaget kan 
totalt ca 1 200 nya lägenheter byggas inom planområdet. 

I planen presenteras en lämplig etappindelning i 4 etapper, där etapp 1 och 2 utgör en 
utbyggnad i Ullstämma och norra Sturefors. Detaljplanering för dessa etapper pågår. 
En utbyggnad av etapp 3 och 4 vid Harvestad respektive Möjetorp, kommer att 
genomföras på längre sikt. 

YRKANDEN

Gösta Gustavsson, ordföranden, Paul Lindvall och Jan-Willy Andersson yrkar bifall 
till kommunledningskontorets förslag. 

Monica Ericsson yrkar avslag till kommunledningskontorets förslag.

Bengt Olsson yrkar att utesluta område C från planen med anlednings av hänsyn till 
hästhållning men yrkar i övrigt bifall till kommunledningskontorets förslag. 

BESLUTSORDNING

Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag, Bengt Olssons 
yrkande och Monica Ericssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunledningskontorets förslag. 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna förslaget till utställningsutlåtande över fördjupning av  
översiktsplanen för Ullstämma, Möjetorp och norra Sturefors, samt 

att  tillstyrka förslaget till översiktsplan för Ullstämma, Möjetorp och norra 
Sturefors.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige  2006-12-11 471 (519) 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att anta fördjupningen av översiktsplanen för Ullstämma, Möjetorp och norra 
Sturefors.

RESERVATIONER

Bengt Olsson reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

Monica Ericsson reserverar sig till förmån för sitt yrkande med motivering att 
Vänsterpartiet önskar bevara eklandskapet. 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning: 

”Miljöpartiet tillstyrker en utbyggnad av Möjetorp. Däremot avstyrker vi fortsatt 
utbyggnad söderut från Ullstämma ner mot Sturefors. Vi anser att detta hotar det ur 
naturvårdssynpunkt internationellt mycket värdefulla eklandskapet. Linköpings 
kommun har ett stort ansvar att bevara eklandskapet, som har sin största utbredning i 
norra Europa, just söder om Linköping. Det är inte förenligt med ett gott kommunalt 
ansvarstagande att bebygga områden med så höga natur- och kulturvärden, som det 
rör sig om här. Det räcker inte med att bevara värdekärnor utan det är hela landskapet 
som är hotat. Kommunen har förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden och 
i Linköpings kommun är det just eklandskapet, som är i focus. 

När det gäller stallen vid Ullstämma står vi fast vid ett skyddsavstånd på 200 m för 
att undvika konflikter mellan hästhållning och boende.” 

______________

YRKANDEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Gösta Gustavsson, Jacob Björneke, Paul Lindvall och Jan-Willy Andersson yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Gunilla Wetterling och Annika Lillemets yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag 
till översiktsplan, med undantag av Möjetorp. De yrkar också att det ska vara ett 
skyddsavstånd på minst 200 meter mellan bebyggelse och stallar. 

Monica Ericsson yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige  2006-12-11 472 (519) 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

Bengt Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med undantag för område C, 
som han föreslår ska uteslutas. 

BESLUTSORDNING

Proposition ställs på bifall eller avslag till ettvart av de framförda yrkandena.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anta fördjupningen av översiktsplanen för Ullstämma, Möjetorp och norra 
Sturefors.

RESERVATIONER

Folkpartiet liberalernas, miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig till 
förmån för sina respektive förslag. 

Miljöpartiet hänvisar till sin protokollsanteckning i kommunstyrelsen. 

Vänsterpartiet antecknar följande: Vänsterpartiet vill inte att det byggs i 
Eklandskapet. Det räcker inte med att bevara ”värdekärnor” utan för att bevara den 
biologiska mångfalden i området måste större delen av landskapet bevaras. 
Eklandskapet i Linköping är inte bara en angelägenhet för Linköping, det är av 
riksintresse och också av intresse för hela norra Europa. 
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