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Foto: Tillkommande bostadsområde i 
norra Sturefors ansluts via en förläng-
ning av Blåeldsvägen, eventuellt även 
en anslutning till Norrbergavägen.

mer att utredas i samband med detaljplanering av det nya bostadsområdet. 

Ett gång- och cykelvägssystem byggs upp som knyts till befintliga gc-vägar 

mot affären/centrum och skolan, samt till gc-vägen mot Linköping.

Kollektivtrafik

Utbyggnad av de nya bostadsområdena ger förutsättningar och nya möjlig-

heter att utöka kollektivtrafiken till och från Hjulsbro samt Sturefors. Sture-

fors kan komma att införlivas och bli en del av tätortstrafiken, vilket innebär 

att trafikutbudet kan ökas. Utbudet inom tätortstrafiken ger bättre möjlig-

heter för stabila linjer med hög turtäthet.

En ny bussgata (som finns i en antagen detaljplan) redovisas mellan Järn-

åldersgatan, i Ullstämma, och den nya uppsamlingsgatan väster om Bro-

kindsleden. Busslinje nr 212 alternativt 210 kan därmed förlängas och bus-

sarna kan köra igenom de nya bostadsområdena på huvudgatan väster om 

Brokindsleden i etapp 1 och dess förlängning söderut. Detta ger samtliga 

boende ett acceptabelt gångavstånd till busshållplatser (max 400 meter). 

Bussangöring av etapp 4 görs via huvudgatan genom bostadsområdet öster 

om Brokindsleden, och vidare till Hjulsbrovägen via en ny bussgata. Före-

slagna busstrafikförbindelser måste studeras vidare.

Den nedlagda tågstationen i Sturefors kan eventuellt öppnas igen för att 

åstadkomma snabba tågförbindelser in till resecentrum i Linköping. Frågan 

om ev. tågstopp måste dock utredas vidare.

Gång- och cykelstråk

På plankartan visas ett huvudgång- och cykelvägssystem inom och mellan 

exploateringsområdena som knyts till det befintliga systemet som går vidare 

mot Linköpings centrum. Gång- och cykeltunnlar redovisas under Brokinds-
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Foto: Brokindsledens karaktär bör säl-
skilt uppmärksammas i samband med 
detaljplanering i vägens närhet. Vissa 
åtgärder bör vidtagas för att bibehålla 
karaktären av eklandskapet efter väg-
sträckningen.

leden i anslutning till de nya cirkulationsplatserna/korsningarna vid Möje-

torp och Harvestad.

För säkra förbindelser mot Ekholmen, Hjulsbro och centrum behövs gc-

tunnlar under Vistvägen vid Ullstämmavägen och under Vårdsbergsvägen 

vid Möjetorp.

Diskuterad framtida vägförbindelse/ringled

I kommunens långsiktiga planering har diskuterats en ny väg som går söder 

om Tinnerö naturreservat och förbinder de två ”benen” Skeda i sydväst och 

Ullstämma/Sturefors i sydost. Länken kan komma att behövas i ett mycket 

långsiktigt perspektiv. Osäkerheterna kring länken är stora men inriktningen 

är att en sådan led inte ska omöjliggöras. På plankartan har länken schema-

tiskt redovisats som en ”diskuterad framtida vägförbindelse”. Frågan kom-

mer att studeras vidare i samband med upprättandet av översiktsplanen för 

staden Linköping.

Brokindsledens karaktär och närområde 

Brokindsleden binder samman stadskärnan med Linköpings södra stadsde-

lar vid Ullstämma samt med Sturefors. Från Sturefors fram till Ullstämma 

följer vägen den småskaligt kuperade terrängen och omges av ett vackert 

eklandskap med höga naturvärden. De som färdas på vägen har utblickar 

över åkermark och ekdungar. En exploatering med småhus i denna sträck-

ning kommer att förändra vägens karaktär.

I en särskild landskapsanalys utförd 2003, har åtgärder föreslagits för Bro-

kindsleden, som bör genomföras i samband med exploateringar. Åtgärder-

na har för syfte att bibehålla karaktären av eklandskapet efter vägsträck-

ningen:
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• Tillskapande av en frizon mellan bebyggelsen och vägen.

• Vid utformning av bullervallar och gång- och cykelvägar bör närlandska-     

   pet vid vägen mjukt variera i höjd och bredd.

• Träd och buskar planteras i grupper och förskjuts i sidled.

• Möjligheter till utblick över omgivningar och planerade bebyggelseområ-

  den beaktas och förstärks.

Inga politiska beslut har fattats om landskapsanalysen men de föreslagna 

åtgärderna bör ändå utgöra ett underlag för detaljplanering av områden i 

trakten av Brokindsleden.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

De redovisade exploateringsområdena söder om Ullstämma kommer att få 

sin försörjning genom att bygga vidare på befintliga renvatten- och spill-

vattenledningar vid Stenåldersgatans södra ände samt från befintliga vat-

ten- och avloppsledningar utmed Brokindsleden. Tinnerbäcken är recipient 

för dagvatten för områdena väster om vattendelaren som är belägen ca 200 

meter väster om Brokindsleden. För områdena söder om Harvestad kommer 

Tinnerbäcken att vara recipient för allt dagvatten.

En eller flera spillvattenpumpstationer kommer att krävas inom de plane-

rade utbyggnadsområdena väster om Brokindsleden. Placeringen av dessa 

kommer troligtvis att bli intill Tinnerbäcken eftersom detta är lågpunkten i 

utbyggnadsområdena.

För största delen av de planerade områdena utmed Brokindsleden och ös-

ter därom kommer vatten- och avloppsförsörjningen att ske genom en led-

ningsutbyggnad från befintliga vatten- och avloppsledningar belägna utmed 

Brokindsleden. Dagvattenavledningen kommer att ske till befintlig kulvert 
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Foto: Söder om Hjulsbro bör strandom-
rådet efter Stångån göras mer tillgäng-
ligt, bl a genom anläggandet av en 
promenadstig.

belägen i södra änden på Fornvägen. För planerad bebyggelse längst i öster 

i anslutning till Hjulsbro, etapp 4, kommer vatten- och avloppsförsörjningen 

att ske genom en utbyggnad från befintliga vatten- och avloppsledningar 

inom Hjulsbro och Möjetorp. Stångån blir recipient för dagvattnet.

I samband med en utbyggnad av bostäder i Ullstämma kommer dagvatten-

avrinningen till Tinnerbäcken att öka. Möjligen måste då ett område för 

dagvattenhantering anläggas vid Tinnerbäckens lågpunkt i området. I gjor-

da flödesberäkningar för Tinnerbäcken visar resultaten på att begränsningar 

måste göras för att inte översvämningar skall uppstå längre ned i lednings-

systemen. För Tinnerbäckens del i Ullstämmaområdet innebär det att flödena 

ej ska överstiga 1 m3/s. Dagvattenområdets preliminära placering, som visas 

på plankartan, bli några hundra meter uppströms bebyggelsen i Haninge.

Det planerade bostadsområdet i norra Sturefors kommer att erhålla vatten- 

och avloppsförsörjning genom en fortsatt ledningsutbyggnad från befintliga 

ledningar i anslutning till bebyggelse sydväst respektive sydost om föreslaget 

utbyggnadsområde. En spillvattenpumpstation kommer att krävas för den 

planerade bebyggelsen, som troligtvis kommer att byggas i områdets östra 

kant.  En del av områdets dagvatten kommer att kunna ledas till befintliga 

dagvattenledningar söder om planerad bebyggelse. Det mesta av dagvatt-

net måste dock ledas mot norr och nordost till dike utmed järnvägen. 

Fjärrvärme

Samtliga tillkommande bebyggelseområden kommer att kunna erbjudas 

fjärrvärme från Tekniska Verkens ledningssystem.

VATTENDRAG INOM PLANOMRÅDET

Det riksintressanta området kring Kinda kanal/Stångån bevaras och utgör 
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en attraktion för boende i de nya bostadsområdena. Här finns möjlighet till 

bad och båtliv, samt vattennära promenader. Vissa delar av strandområdet 

bör dock göras mer tillgängliga, bl a en sträcka söder om Hjulsbro och vid 

Slattefors.

Inom planområdets västra del rinner Tinnerbäcken. I samband med de pla-

nerade exploateringarna kommer eventuellt ett naturområde med dag-

vattenhantering att anläggas vid Tinnerbäckens lågpunkt i området.

MILJÖ OCH HÄLSA

Delar av planområdet är utsatta för flygbuller, nämligen området öster om 

väg 687 inklusive Sturefors tätort. Maxbullernivån ligger i intervallet 70-80 

dBA. Hela planområdet ligger dock klart under ekvivalentnivån 55 dBA från 

flyget. Den sammantagna bedömningen är att området är lämpligt som 

utbyggnadsområde. Hänsyn har då tagits till bl a flygbuller och till kvalitéer 

som bl a närhet till vacker natur och goda förutsättningar för kollektivtra-

fikförsörjning. Områden i närheten av Brokindsleden är utsatta för vägtra-

fikbuller. I samband med detaljplanering kommer samråd att tas med miljö-

kontoret och Vägverket för att bestämma hur nära vägen man kan bygga, 

och vilka eventuella bullerskyddande åtgärder som måste vidtas.

Eventuella risker för skred bör utredas i samband med detaljplaneläggning.

En zon på 100 meter kring hetvattencentralen/återvinningscentralen är inte 

lämplig för bostadsbebyggelse på grund av emissioner och buller. Ny bo-

stadsbebyggelse är inte lämplig inom ett avstånd av 75 meter på båda sidor 

av den befintliga och den planerade kraftledningen norr om Sturefors.

Med hänsyn till de geotekniska förhållandena bör bostadshus ej byggas när-

Karta: Naturområde med dagvatten-
hantering.
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mare det planerade dagvattenområdet än 50 meter, och 15-20 meter intill 

övriga sträckor av Tinnerbäcken.

Hästhållningen som förekommer inom olika delar av planområdet kan vara 

kvar men skyddsområden måste läggas ut kring hästhållningen med hänsyn 

till allergier och andra störningsrisker för boende i de tillkommande bostads-

områdena. Kommunen äger de fastigheter som berörs av detta.
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Bilaga 1
Miljökonsekvensbeskrivning
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Bilaga 1
Miljökonsekvensbeskrivning

Fördjupningen av översiktsplanen för Ullstämma, Möjetorp och norra Sture-

fors skisserar en omfattande tätortsutbyggnad i ett område med god jord-

bruksmark och höga natur- och kulturvärden. Denna bedöms kunna med-

föra en betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, 

vatten eller andra resurser. 

En miljökonsekvensbeskrivning, som inleddes med en behovsbedömning 

och avgränsning av relevanta miljöfaktorer, utarbetas därför parallellt med 

planen.  

INNEHÅLL I MKB 

1. Sammanfattning

2. Nollalternativ för miljön

3. Miljöförhållandena i området

4. Beskrivning av befintliga miljöproblem

5. Särskild redovisning av naturskyddade områden

6. Beskrivning av hur miljömål och andra miljöaspekter beaktas

7. Beskrivning av den betydande miljöpåverkan och förhållandena

 mellan olika former av miljöpåverkan

8. Alternativ för att minska påverkan på naturvärden

9. Förebyggande åtgärder

10. Samråd

11. Sammanfattning av miljökonsekvenser

12. Eventuella uppföljningsprogram
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1. SAMMANFATTNING

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att skissera och pröva möj-

ligheterna att bygga ut Linköping med främst bostäder mot Sturefors. I syf-

tet för planen ingår även att så långt möjligt skydda områdets natur och 

kulturvärden.

Planområdet innefattar god jordbruksmark, har mycket höga naturvärden 

och rikligt med fornlämningar. Om hela planområdet byggdes ut skulle jord-

bruksdriften i stora delar av odlingslandskapet söder om Ullstämma tas ur 

drift och att nuvarande djurhållning med kor och hästar upphör. Detta skulle 

medföra en påtaglig förändring både på landskapsbilden och på områdets 

natur- och kulturvärden. Genom att reservområdena utgått (som redovisa-

des i samrådshandlingen) och sammanhängande delar mellan Ullstämma 

och Sturefors därmed lämnas obebyggda minskar denna påverkan. Ett alter-

nativ för att ytterligare minska påverkan på det levande jordbrukslandskapet 

kan vara att styra om delar av den föreslagna bebyggelsen till skogsmarken 

väster om planområdet. Det alternativet innebär dock andra negativa kon-

sekvenser.

Eklandskapets värdekärnor och de mest värdefulla gårdsmiljöerna undantas 

från direkt exploatering, men påverkas indirekt om deras omgivningar för-

ändras. Eklandskapets djurliv påverkas genom att bebyggelse och nya vägar 

kan bilda barriärer för spridningskorridorer och rörelsestråk. Hotade och säll-

synta arter bli därmed mer sårbara. En nedläggning av jordbruksverksam-

heten skulle försämra förutsättningarna för naturområdenas skötsel. Andra 

former av skötsel måste då ta vid om inte ekpartier och ängsmarker skall 

växa igen. 

Den föreslagna utbyggnaden bedöms komma att påverka jordbrukslandska-
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pets höga kulturmiljövärden. Förutom de historiska värdena finns det en stor 

mängd fornlämningar från främst järnåldern i stora delar av de föreslagna 

utbyggnadsområdena. En fördjupad kartläggning av dessa behöver därför 

genomföras inför den fortsatta planläggningen. Hur stor påverkan blir på 

kulturmiljövärdena beror på områdenas faktiska fornlämningsförekomst 

och vilken hänsyn som kommer att tas till dessa. 

Planområdet ger goda förutsättningar för utveckling av en bra, trygg och 

upplevelserik boendemiljö. Där finns, förutom visst flygbuller, få miljöstör-

ningar och bra möjligheter till rekreation. Området ligger nära nuvarande 

tätortsbebyggelse och inte allt för långt ifrån Linköping centrum med dess 

utbud av service och aktiviteter.

Utbyggnaden omfattar främst småhus och skulle innebära ett ökat ener-

gibehov för uppvärmning och transporter. Denna ökning begränsas av att 

området planeras försörjas genom fjärrvärme och få en god kollektivtra-

fikförsörjning. Ökad energianvändning medför också ökade luftemissioner. 

Trafikökning kan medföra ökade trafikproblem och behov av att t.ex. bygga 

ut trafikleder i östvästlig riktning kan uppstå. 

2. NOLLALTERNATIV FÖR MILJÖN

Nollalternativet innebär att området fortsätter att brukas som åkermark, be-

tesmark och viss skogsmark. Det nuvarande kulturlandskapet med dess höga 

natur- och kulturvärden kan därmed fortleva utan stora förändringar. Om 

visionen att Linköping skall växa till 200 000 invånare skall kunna förverkligas 

får kommunen istället expandera på annan mark. Eftersom Linköping omges 

av stora flygbullerstörda områden, god jordbruksmark, skogsmark som är 

välutnyttjad som rekreationsmark, och rikligt med fornlämningar är lämplig 
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mark utan konflikter med annan markanvändning svår att finna. Det bedöms 

vara svårt att i nuläget med den flygbullersituation Linköping har finna alter-

nativa områden för utbyggnad som kan erbjuda lika goda förutsättningar 

för en god bostadsmiljö nära staden. Alternativa områden kanske då istället 

får sökas längre bort från tätorten. Om staden därmed byggs ut glesare ökar 

bebyggelsens utbredning och därmed också Linköpings transportarbete. Vissa 

möjligheter till förtätning av den befintliga staden finns dock och planarbete 

pågår i t ex Vasastaden. Om flygverksamheten i framtiden ändrar karaktär 

kan ytterligare områden eventuellt bli tillgängliga för exempelvis bostäder. 

3. MILJÖFÖRHÅLLANDENA I OMRÅDET

Topografi och landskap

Landskapet söder om Ullstämma är en småkuperad och varierad 

övergångsbygd mellan det öppna slättlandskapet och den mer slutna skogs-

bygden söderut. Landskapet är flackt med leriga jordar och uppstickande 

mindre moränkullar. Väster om planområdet och söder om Hjulsbro finns 

skogsklädd blockig moränmark med uppstigande bergshöjder.  

Området har ekskogspartier och hagmarker som ingår i ett stort eklandskap 

som sträcker sig från övningsområdet i väster och längs Stångån i öster söderut 

längs sjöarna Ärlången, Rängensjöarna, Järnlunden och vidare österut mot 

Ekenäs. Eklandskapet innefattar ekskogar, ekhagar och andra lövskogsmiljöer 

med betydande biologiska värden.  

Hydrologi

Hela området är hänsynsområde för ytvattentäkt i Stångån. Planområdet 

västra del är en del av avrinningsområdet för Tinnerbäckens östra gren som 

mynnar i Stångån och östra delen avrinner direkt till Stångån. Berggrunden 
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domineras av graniter och är rik på sprickbildningar i nordvästlig - sydöst-

lig riktning.  I anslutning till sprickbildningarna finns områdets vattendrag, 

Stångån och Tinnerbäcken. Förutom vid sprickbildningarna finns det mått-

liga uttagsmöjligheter av grundvatten. Stångån följer en sprickzon med vat-

tenförekomst i berggrunden. Det är ont om mindre vattensamlingar och 

våtmarker. 

Avrinningen per ytenhet bedöms på grund av den låga nederbörden i Linkö-

pingsområdet vara förhållandevis låg. 

Områdets vattenförekomst har förändrats parallellt med Sveriges stora kli-

matförändringar. Från att ha varit täckt av inlandsisen har området legat 

under havsytan. Så småningom sjönk vattenytorna undan och området blev 

kustnära.  Under värmetidens varma och fuktiga klimat var området vatten-

rikt med stora lövsumpskogar och fortsatte att vara relativt vattenrikt med 

små vattendrag och småsjöar fram till 1700- och 1800- talets markhunger 

med dess utdikningsföretag. Området har således under historisk tid varit 

mer vattenrikt än det är idag. 

Det finns riktligt med fornlämningar från framförallt järnåldern. Det har 

gjorts en översiktlig utredning av stora delar av områdets fornlämningsföre-

komst (Riksantikvarieämbetet, 1994). Denna utredning redovisar rikligt med 

registrerade fornlämningar, påvisar ytterligare och indikerar att det finns en 

mängd ytterligare utöver de som utredningen pekar ut. 

4. BESKRIVNING AV BEFINTLIGA MILJÖPROBLEM

Genom jord- och skogsbrukets rationalisering har landskapets mångfald 

generellt minskat under de senaste femtio åren. Delar av mosaiklandska-
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pet med dess ekbestånd och ängsmarker hotas därför av igenväxning och 

skogsmarkerna har ofta blivit mer ensartade. 

I mosaiklandskapet mellan Ullstämma och Sturefors har jordbruket med 

dess kompletterande naturvårdsåtgärder lyckats hålla odlingslandskapet i 

god hävd genom åkerbruk och bete. Jordbruket medför samtidigt viss på-

verkan på vattenkvalitén genom utlakning av växtnäring från åkrar. Läckage 

från jordbruksmark till Stångån svarar vid sidan av vattenreningsverket för 

en stor del av det kväve som släpps ut till Roxen fån Linköpings kommun.  

Området är påverkat av visst flygbuller genom överflygningar där maxbullret 

har beräknats ligga mellan 70 och 80 dBA öster om Brokindsleden och un-

der 70 dBA väster om Brokindsleden. Den ekvivalenta bullerstörningen un-

derstiger det rekommenderade riktvärdet 55 dBA.  I relation till nuvarande 

bullerförhållandena i stora delar av Linköping är flygbullerstörningen visser-

ligen av begränsad omfattning, men vid byggande av helt nya bostadsom-

råden tillämpas högre krav vid lämplighetsprövningen. Brokindsleden och 

Stångådalsbanan medför visst buller från bil- och tågtrafik. Vägtrafikbullret 

på Brokindsleden beräknas vara som högst vid dess passage förbi Johanne-

lund där ekvivalentbullret beräknats vara 65-69 dBA. 

I övrigt finns få noterade miljöproblem. 

5. SÄRSKILD REDOVISNING AV NATURSKYDDADE OMRÅDEN

Värdekärnorna i det sammanhängande eklandskapet söder om Linköping 

utgör riksintresse. Eklandskapet består av ekholmar, omgivande öppen 

mark, vissa betesmarker och blandskog.  Ekskogspartierna hyser rikligt med 

insekter, fåglar och lavarter och är av riksintresse för naturvården. Även 
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övergångszonen mellan dessa och den öppna marken med dess variation 

och bryn har hög artrikedom. En historisk återblick visar att ekområdena har 

minskat rejält i omfattning och därför är mer sårbara nu än tidigare.  

Kinda kanal omfattas av strandskydd på 150 m av var sida av kanalen.

Ett trettiotal naturvårdsobjekt som ingår i kommunens naturvårdsprogram 

har redovisats i planbeskrivningen. Inom området finns flera av eklandska-

pets värdekärnor. I samband med upprättande av översiktsplanen har en 

naturinventering och analys av områdets naturvärden utförts av ekologikon-

sultfirman Calluna AB. Naturinventeringen påvisar att det finns ytterligare 

områden med höga naturvärden utöver de områden som tidigare redovisats 

i naturvårdsplanen. Eklandskapet och många av dess arter är en relikt från 

en varmare tid då lövskogarna var vidare utspridda. Det behöver bevaras 

tillräckliga samlade ekbestånd samt spridningskorridorer mellan dessa så att 

arterna som är knutna till eklandskapet kan bilda tillräckliga populationer 

och få möjlighet att sprida sig och överleva också på sikt. För att delområ-

dena skall bevara sina höga värden behöver således sambanden mellan de 

stora ekbestånden vid godsen och sjöarna söder om Linköping och ekområ-

dena vid Linköpings tätort bevaras och om möjligt utvecklas. Ekologikonsul-

ten har identifierat och analyserat spridningskorridorer och behov av sam-

band. De identifierade huvudstråken i denna struktur redovisas översiktligt 

på plankartan. Huvudstråken ska ses som möjliga alternativ.

En slutsats från analysen är att det nuvarande höga antalet arter i eklandska-

pets värdekärnor är större än nuvarande ytor bedöms kunna generera. Den 

stora artrikedomen är ett arv från den tid när eklandskapets utbredning och 

täthet var större och klimatet var varmare. Så mycket som möjligt av ekland-

skapet och dess naturomgivningar behöver därför bevaras och utvecklas 
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så att dess mångfald ska kunna fortleva. Eklandskapet behöver successivt 

förnyas då gamla träd multnar ner och försvinner. Det behöver därför finnas 

områden med yngre ekar och öppna partier med ljus och variation så att nya 

naturvärden kan utvecklas. För att den långsiktiga successionen av ek och 

spridningen av organismer skall kunna säkerställas behöver både eklandska-

pets värdekärnor och tillräcklig breda samband mellan dessa finnas. 

Utöver eklandskapets värdekärnor, som utgör riksintresse, finns det inom 

planområdet även delområden av regionalt och kommunalt naturvårdsin-

tresse.  De enskilda naturvårdsobjekten och dess omgivningar har tillsam-

mans ett större naturvårdsvärde än när de vägs och studeras ett och ett. 

Konflikt mellan föreslagen bebyggelse och utpekade spridningskorridorer: 

Plankartan redovisar både föreslagna bebyggelseområdena och möjliga 

spridningskorridorer för fauna och flora. På kartan framgår följande möjliga 

konfliktområden:

• Delar av område T och U ligger i eklandskapets spridningskorridor i 

östvästlig riktning söder om Ullstämma och område C och K ligger invid

detta och skulle kunna påverka förutsättningarna för dess bevarande och

skötsel. 

• Områdena norr om Sturefors (D, E, F, G, H, I, J) ligger vid eklandskapets

spridningskorridor i östvästlig riktning norr om Sturefors. 

Dessa möjliga konflikter har under planområdets gång minskats genom om-

arbetning så att större hänsyn visas korridorerna. Vid utarbetande av detalj-

planer bör fortsatt hänsyn tas vid detaljutformningen så att korridorerna kan 
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fungera så bra som möjligt. 

Konsekvenser av den planerade omläggningen av Brokindsleden:

Såsom Calluna påtalat i sin utredning kring eklandskapet riskerar den plane-

rade omläggningen av Brokindsleden (länsväg 687) få allvarliga konsekven-

ser för naturmiljön. 

Detta då vägen skär igenom ett av utredningsområdets kärnområden. En 

indikator på områdets höga värden är att det där finns sju hotade lavarter. 

Där finns också vattensamlingar som kan hysa större vattensalamander och 

andra vattendjur och stora rekreationsvärden för eventuella tillkommande 

närboende. Vägen tillhör Vägverket och en arbetsplan fastställdes, efter en 

lång process med samråd etc, 2004. Vägsträckningen används som plane-

ringsunderlag i kommunens planering.

 

6. BESKRIVNING AV HUR MILJÖMÅL OCH ANDRA MILJÖASPEKTER

BEAKTAS

Nationella miljömål av särskild relevans för översiktsplanen är ”En god be-

byggd miljö” och ”Ett rikt odlingslandskap”.

En god bebyggd miljö:

Då syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skissera och pröva ut-

byggnad av främst bostäder är målet en god bebyggd miljö av stor relevans. 

Linköpings kommun har utarbetat lokala miljömål som sammanhänger med 

det nationella målet:

• Kommunen ska eftersträva en långsiktigt hållbar utveckling. 
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• Genom långsiktig och övergripande fysisk planering skapas ett

hälsofrämjande, resurshushållande och integrerat samhälle. 

• Folkhälsotillståndet i kommunen ska vara gott. 

• Luftkvalitén ska förbättras.

• Förorter och ytterområden ska ha fungerande och lokala centra.

• Säker, konkurrenskraftig och miljöanpassad kollektivtrafik ska finnas så 

att alla människor utifrån sina förutsättningar ska ha goda möjligheter att 

resa. 

Hur uppfylls målet en god bebyggd miljö?

Nytillkomna boende får goda förutsättningar för en bra och trygg boende-

miljö med omgivningar som ger rika möjligheter till upplevelser, rekreation 

och rörelseaktiviteter. Vid full utbyggnad av samtliga delområden försvinner 

samtidigt en del av landskapets nuvarande upplevelsevärde.

Byggnationen innebär ökade transporter som medför buller och luftemissio-

ner och ökad energianvändningen för uppvärmning. Detta står i viss konflikt 

med målet om att luftkvalitén skall förbättras, men luftemissioner och buller 

blir inte av sådan omfattning att den bedöms innebära någon påtaglig stör-

ning för nytillkomna boende.

Tillkommande trafik ökar belastningen i utsatta delar av Linköpings trafik-

nät och där innebära ökade trafikproblem, men Linköping är nu i en fas då 

trafiknätet successivt byggs ut för att klara den trafik en tillväxt av staden 

medför. Genom trafikmatning via Brokindsleden finns goda förutsättningar 

att utveckla kollektivtrafiken så som planen föreslår. Avståndet till Linkö-

pings centra och huvuddelen av stadens arbetsplatser är ur cyklistperspektiv 

så pass långt (längre än 3 km) att förutsättningarna för cykeltrafik blir be-

gränsade för särskilt de södra delarna närmast Sturefors. I planen föreslås 
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utveckling av lokala centra. Dessa och utvecklingen av en god kollektivtrafik 

kan medverka till att transportarbetet begränsas då det därmed blir gång- 

och cykelavstånd till skolor och närbutiker. 

 

Ett rikt odlingslandskap 

Eftersom planområdet utgörs av ett levande odlingslandskap står även det 

nationella miljömålet ”ett rikt odlingslandskap” i fokus för fördjupningen 

av översiktsplanen. Detta mål innefattar bevarande av ängs och hagmarker, 

bevarande av småbiotoper, vård av kulturbärande landskapselement och 

utarbetande av program för kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader. 

Kommunala miljömål i anslutning till detta är:  

• Kommuninvånarna ska ha tillgång till ett levande och varierat landskap

där både naturliga och kulturskapade naturtyper ingår 

• Värdefulla delar av eklandskapet i Linköpings kommun ska bevaras och 

vårdas 

• Miljöer som gynnar den biologiska mångfalden ska bevaras 

• Värdefulla naturområden ska bevaras och få ett långsiktigtskydd.

• Alla naturligt förekommande arter ska bevaras i livskraftiga populationer

Hur uppfylls målet ett rikt odlingslandskap:

En mer omfattande utbyggnad av området bedöms innebära att kulturmil-

jövärden går förlorade då stora delar av odlingslandskapet övergår till att 

bli ett stadslandskap. Successivt ianspråktagande av jordbruksmark tillsam-

mans med motsvarande exploatering på annat håll medverkar till att för-

utsättningar för en långsiktig hållbar livsmedelsförsörjning försämras. Den 

kvarvarande jordbruksmarken måste ur ett riksperspektiv vid en generell så-

dan utveckling användas mer intensivt. 
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Planen undantar de områden som innefattar de högsta natur- och kultur-

värden från direkt exploatering. Dessa områden omfattas av gårdsmiljöerna 

vid Harvestad och Edsberga och eklandskapets värdekärnor. Hela området 

mellan Edsberga och föreslagen bebyggelse i norra Sturefors förblir obe-

byggt enligt planförslaget. Bebyggelse nära gårdsmiljöerna kan påverka 

förutsättningarna för gårdarna att behålla sina betesdjur. Troligtvis kom-

mer stora delar av nuvarande hästbete vid Ullstämma att upphöra, men 

kommunen kan upplåta alternativ betesmark. Eklandskapets värdekärnor 

påverkas indirekt genom att planerade bebyggelseområden bildar barriärer 

och försvårar organismernas förflyttning och spridning. Vid full utbyggnad 

av samtliga delområden enligt planen bedöms sambanden i öst-västlig rikt-

ning mot Stångåstråket, det nordsydliga huvudstråket mellan Sturefors och 

Möjetorp, samt huvudstråket i östvästlig riktning mot Sturefors naturreservat 

med dess ekbestånd komma att försämras. Viktigt är att påpeka att dessa 

spridningsvägar inte fungerar till 100% i dagsläget. En exploatering kan ge 

ekonomiska medel till att förstärka samband som behöver förstärkas. Den 

föreslagna omläggningen av Brokindsleden mellan Sturefors och Harvestad 

bedöms komma att bilda en kraftig barriär i det nord-sydliga stråket. 

 

7. BESKRIVNING AV DEN BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN OCH 

FÖRHÅLLANDENA MELLAN OLIKA FORMER AV MILJÖPÅVERKAN

Påverkan på höga natur och kulturvärden

Den betydande påverkan utgörs främst av påverkan på områdets höga na-

tur- och kulturvärden. Eklandskapets värdekärnor undantas från direkt ex-

ploatering, men bedöms påverkas indirekt genom att bebyggelse och vägar 

bildar barriär för möjliga spridningskorridorer och rörelsestråk. Även vissa 

områden av regionalt eller lokalt naturvårdsvärde bedöms komma att explo-

ateras. En inskränkning av jordbrukshävden med dess djurhållning medför 
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att naturområden får en försämrad skötsel om inte annan skötsel tar vid. 

Förslaget att utveckla en större dagvattendamm skulle medföra ett tillskott 

för den biologiska mångfalden genom tillkommande ytvatten för djur och 

växter. Sammantaget bedöms dock naturvärdena komma att påverkas ne-

gativt. Planförslaget undantar gårdsmiljöerna med omgivningar som är rika 

på kulturmiljövärden från exploatering och förespråkar att hänsyn skall tas 

till områden med fornlämningar. Samtidigt övergår delar av odlingsmarken 

som håller kulturlandskapet levande till bostadsområden. Inom området 

finns det rikligt med fornlämningar. Dessa avgör vilken omfattning på ut-

byggnaden som är möjlig. Skall en omfattande utbyggnad genomföras kan 

vissa fornlämningar komma att påverkas genom t ex utgrävning och doku-

mentation. Detta i så fall först efter att länsstyrelsen gjort bedömningen och 

fattat beslut att detta är möjligt utan att betydande värden går förlorade. 

Den fördjupade översiktsplanen bedöms kunna medföra en påtaglig påver-

kan på odlingslandskapet och dess kulturmiljövärden genom att närområ-

den till värdekärnor, gårdsmiljöer och fornlämningsskyddade områden helt 

kan förändra karaktär. 

Ökad energianvändning

Utbyggnad av stora områden med främst småhus skulle innebära ett ökat 

energibehov för uppvärmning och transporter. Denna ökning begränsas av att 

området planeras anslutas till fjärrvärmenätet. En utbyggnad av staden inne-

bär att ny trafik alstras. Utbyggnadsriktningen mot Sturefors medför ökning 

av trafiken i både nordsydlig och öst-västlig riktning. Hur stor denna blir står i 

proportion till exploateringens omfång. Trafikökningen kan begränsas genom 

föreslagen utbyggnad av kollektivtrafik, lokala centra och gång- och cykelväg-

nätet. Cykelavståndet till Linköpings centrala delar är dock så pass långt att 

cykeltrafiken dit begränsas. En alternativ utbyggnad av områden längre bort 

från staden skulle troligtvis medföra en större ökning av trafikarbetet. 
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Trafik och miljöbelastning på omgivande vägnät

Genom utbyggnad av samtliga delområden i den reviderade översiktsplanen 

tillkommer en trafikalstring på mellan 5 500 och 7 000 fordon per dygn. 

Större delen av trafiken förväntas köra norrut och endast en liten del söde-

rut. Genom att trafiken tidigt fördelar sig på Brokindsleden, Vistvägen och 

Vårdsbergsvägen begränsas belastningen på vägnätet. Huvudvägnätet i de 

sydöstra delarna av staden har en kapacitetsstark utformning och det bör 

därför inte uppstå problem i dessa delar. Genom att Linköping byggs ut och 

förtätas på många håll ökar trafiken i utsatta trafikavsnitt i innerstaden som 

vid Gamla Tanneforsvägen, Hamngatan och Industrigatan. För att avlasta in-

nerstaden från ökad trafik planeras byggandet av Östra Länken. Denna och 

andra trafikåtgärder bedöms balansera den framtida trafikökningen så att 

tillkommande miljöbelastning i form av buller och luftemissioner i innersta-

dens kan begränsas.

Påverkan på rekreationsvärden

I anslutning till de planerade bebyggelseområdena finns omgivningar med 

höga rekreationsvärden, som skogsområden mot Vidingsjö och golfbane-

området. Nytillkomna boende får därmed mycket goda rekreationsmöjlig-

heter. Delar av rekreationsskogen vid Möjetorp försvinner om ny bebyggelse 

blir aktuell där. Om inte bostäder och hästverksamheten kan samplaneras 

kan delar av hästverksamheten upphöra när bostäder förläggs nära hästgår-

darna.  Utbyggnaden innebär att landskapsbilden förändrar karaktär genom 

att stora delar av det öppna och småkuperade landskapet övergår till stads-

bebyggelse. Genom att landskapet är så pass småkuperat och varierat bör 

det samtidigt finnas goda möjligheter att genom detaljanpassning utforma 

bebyggelsen i delarna närmast Ullstämma respektive Sturefors så att en god 

ny helhet uppnås. 
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Allergirisker

En allt större del av Sveriges befolkning har problem med allergi. Många är 

allergiska för björkpollen, damm, eller mot pälsdjur som hundar och katter. 

Oftast är de som är allergiska känsliga för flera olika allergen. Uppskatt-

ningar visar att ungefär 5 % av befolkningen är allergisk mot häst. Allergi 

mot hästar är inte en av de vanligaste allergierna, men upplevs problematisk 

eftersom hästar sprider stora mängder allergen. Ett annat problem är att al-

lergen fastnar i t.ex. kläderna hos dem som vistas hos hästarna, och därmed 

kan spridas vidare till bostäder, bussar och andra mötesplatser. Förläggning 

av bostäder nära de befintliga hästgårdarna kan därför medföra allergirisker. 

Genom att beakta ett visst skyddsavstånd mellan ny bebyggelse och häst-

gårdar kan allergirisken för nytillkomna boende begränsas. 

Hänsyn till dricksvattenuttag i Stångån

Hela området är ett hänsynsområde för vattenuttaget i Stångån. Planerad 

utbyggnad innebär att infiltrationen av vatten minskar och att avrinning från 

hårdgjorda ytor som hustak och vägar kommer att öka. Fluktuationerna i 

vattenflödena till Stångån bedöms därmed komma öka om inte särskilda 

åtgärder vidtas. Det tillkommande dagvattnet innefattar vissa föroreningar 

från trafikytorna. I planen har ett större vattenmagasin som ska ta emot och 

fördröja detta dagvatten föreslagits. Genom att den nuvarande åkermarken 

tas ur drift minskar samtidigt läckage av växtnäring och sediment från öp-

pen jord till Stångån. 

Tillkommande exploatering

Förutom påverkan i planområdet innebär exploateringen att trycket på öst-

västliga vägförbindelser söder om Linköping ökar. Detta kan innebära att 

en ny tvärled på sikt kan behöva byggas när staden växer med en arm åt 

sydväst med övningsområdet, östra Lambohov och Slaka och en mot sydöst 
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med Ullstämma och Sturefors. En sådan tvärled kan få storpåverkan på de 

stora natur och kulturvärden söder om Linköping. Man vet dock inte säkert 

om en sådan led någonsin kommer att behövas.

 

8. ALTERNATIV FÖR ATT MINSKA PÅVERKAN PÅ OMRÅDETS 

NATURVÄRDEN

För att minska påverkan på naturvärdena skulle delar av den föreslagna be-

byggelsen från eklandskapets styras om till delar av angränsande skogsmar-

ken. Ett alternativ kan då vara att lokalisera en sammanhängande bebyggel-

se till skogsmarken väster om planområdet. Den aktuella skogsmarken har 

begränsade natur och rekreationsvärden och bedöms rent tekniskt kunna 

vara lämplig för även tyngre bebyggelse. Detta förslag skulle kunna medföra 

dyrare byggkostnad per lägenhet för småhus då väg- och ledningssträckor 

blir längre och sprängningar krävs genom den bergiga terrängen.  Då det 

finns tekniska förutsättningar även för högre hus med lägenheter kan pla-

nområdet få en ökad mångfald av bostäder. Lokalklimatet blir bra för de 

delar som är ovanför dalsänkan och boende får nära kontakt med ett större 

rekreationsområde. 

En nackdel med förslaget är att bebyggelsen kan bli lite av en ny tätortssat-

telit såsom man byggde på 1960-talet och som då orsakade sociala problem 

och isolering. Kontakten med övrig bebyggelse blir dålig och cykelavstånden 

till befintlig service mm blir längre än när man bygger dikt an den befintliga 

tätorten. Förslaget är samhällsekonomiskt sämre då det skulle bli mycket 

dyrt att dra dit teknisk infrastruktur och vägförbindelser jämfört med plan-

förslagets bebyggelseområden. Den stora fördelen med alternativet är att 

konflikterna med naturvärdena och det levande jordbrukslandskapet, kan 

begränsas.
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9. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Fördjupad inventering/analys av förutsättningarna

Inför detaljplaneläggning av aktuella delområden behövs det fördjupade 

inventeringar och analyser av förutsättningarna så att det närmare kan 

klarläggas hur en tänkt bebyggelse kan anpassas till omgivningarna och 

vilka konsekvenser den tänkta bebyggelsen får på natur- och kulturvärdena. 

Den nu genomförda naturinventeringen som beskriver områdets helhet och 

samband ger en god grund för detta. Det finns en översikt över områdets 

kulturmiljövärden och fornlämningar. Stegvis fördjupade arkeologiska un-

dersökningar behövs inför det fortsatta planarbetet för att klarlägga vilka 

områden som är möjliga att bebygga och vilka hänsyn som behöver vidtas 

för att undvika påverkan på kulturmiljövärden. 

Bevarande av levande jordbrukslandskap

Om ett sammanhängande jordbruksområde mellan Ullstämma och Sture-

fors undantas från exploatering bevaras en del av jordbrukslandskapet och 

därmed mycket av den nuvarande karaktären. Detta kan t ex vara ett sam-

manhängande större område mellan Ullstämma och Sturefors i anslutning 

till befintliga gårdar och spridningskorridorer mellan eklandskapets värde-

kärnor. Fortsatt åkerbruk och djurhållning kan om mark för detta lämnas 

orörd medverka till att det levande jordbrukslandskapet söder om Linköping 

består och att den sydöstra stadsentrén bevarar sin nuvarande karaktär. 

Skyddsavstånd mellan bostäder och hästgårdar

För att motverka allergirisker rekommenderas att ett visst skyddsavstånd 

upprätthålls mellan hästanläggningar och bostäder. Senare års studier kring 

spridning av hästallergen tyder på att tidigare rekommenderade avstånd har 

varit längre än risker för luftburen spridning av allergen motiverar. Länssty-

relsen i Skåne län föreslår därför för sin region att lämpliga skyddsavstånd 
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bör kunna bestämmas först efter att en studie av de lokala förhållandena 

och sammanvägning av rådande intressen genomförts. En sådan studie re-

kommenderas i det fortsatta planarbetet. Studien av de lokala förhållan-

dena innefattar faktorer som karaktär på området, antal hästgårdar, storlek 

på dessa, gödselhantering, hagar, förhärskande vindriktning, topografi, fö-

rekomst av näringsverksamhet och en redovisning av närboendes uppfatt-

ning. Resultatet av en sådan studie kan innebära att ett skyddsavstånd mel-

lan bostäder och stall rekommenderas. Andra åtgärder för att minska risker 

kan vara uppförande av skyddsplanteringar eller att särskilda hänsyn iakttas 

vid hästhållning och ridning i närområdet. 

Landskapsplanering och skötsel av eklandskapet

I kommunens naturvårdsprogram föreslås en landskapsplanering av ekland-

skapet för att främja dess fortlevnad. Tillräckliga ekområden bör säkerställas 

och sammanhängande stråk mellan dem bevaras och utvecklas. Denna pla-

nering bör även omfatta omgivande skogsmark. Planeringen kan innefatta 

utveckling av ny ekskog där sambanden mellan ekområdena behöver för-

stärkas. Vid utformningen av detaljplaner bör särskild hänsyn tas vid detalj-

utformningen av korridorerna. Även vid utformning av nya gator bör möj-

ligheterna till trädplanteringar med eklandskapets arter tas till vara. För att 

områden med höga natur- och kulturvärden som avses bevaras skall behålla 

sina värden krävs en fortsatt kontinuerlig skötsel. Resurser för restaurering 

och kontinuerlig skötsel bör därför avsättas vid exploateringen om nuvaran-

de förutsättningar för skötsel genom jordbruksverksamheten begränsas. 
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Hänsynstagande till yt- och grundvattenförekomst

Vid planering av bebyggelse och vägar bör en medveten planering göras så 

att föroreningar av yt - grundvatten undviks. Det är önskvärt att befintliga 

vattenytor bibehålls och att nya tillskapas vid omhändertagandet av dag-

vatten genom att öppna diken, dammar och nya våtmarkspartier tillskapas. 

Trafikförbättrande åtgärder

Linköping är inne i en fas där trafiknätet nu byggs ut kraftigt för att kunna 

bära ökad trafik. Expandering av tätorten söderut mot Sturefors kan öka 

behovet trafikåtgärder för att det befintliga vägnätet ska fungera också med 

ökad trafik. Ökningen av trafikarbetet bedöms dock inte vara av en sådan 

omfattning att det i sig motiverar byggande av någon ny tvärled. Däremot 

kan den i någon mån ytterligare öka trycket på att innerstaden avlastas 

genom byggandet av en östra länk. För att minska trafikarbetet bör kol-

lektivtrafiken utvecklas så att den blir ett bra alternativ till bilåkande och 

goda cykelförbindelser utvecklas. Dessa åtgärder föreslås i fördjupningen av 

översiktsplanen och behöver följas upp i det fortsatta planarbetet.

Utbyggnad av fjärrvärmeförsörjning

För att minska energiåtgången för uppvärmning av ny bebyggelse är det 

angeläget att se till att den planerade fjärrvärmeutbyggnaden genomförs 

såsom planerat. 

10. SAMRÅD

Utifrån inkomna önskemål under samrådet har reservområdena mellan Eds-

berga och norra Sturefors utgått. Detta med motiveringen att de behövs 

för produktion av vinterfoder till betesdjuren och för att bevara områdets 

lantliga identitet. Utformningen av de nordöstra och de sydöstra delarna har 
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också omarbetas för att möte önskemålen om att större hänsyn skulle tas till 

eklandskapets spridningskorridorer.  

Vid samrådet framförde länsstyrelsen även att effekter i form av ökad trafik- 

och miljöbelastning på omkringliggande trafiknät bör bedömas och beskri-

vas i det fortsatta arbetet. Miljökonsekvensbeskrivningen har därför kom-

pletteras med en kort redovisning kring detta. Genom att reservområdena 

utgått minskar trafikalstringen från de tillkommande bostadsområdena. 

 

11. SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSER

Fördjupningen av översiktsplanen för Ullstämma, Möjetorp och norra Stu-

refors bedöms kunna innebära en betydande påverkan på miljö, hälsa eller 

hushållning med mark, vatten eller andra resurser. Hur stor påverkan faktiskt 

blir beror på den slutliga omfattningen av utbyggnaden. Vid en mer omfat-

tande utbyggnad ökar behovet av avlastande tvärleder söder om staden 

som skulle medföra stora miljökonsekvenser för natur- och kulturmiljön. 

Den trafik som alstras av planen är dock inte så stor att den motiverar en 

utbyggnad av en tvärled. 

Den planerade utbyggnaden kan innebära att jordbruksdriften i stora delar 

av odlingslandskapet söder om Ullstämma upphör och att berörda markom-

råden övergår till tätortsbebyggelse. Stora natur- och kulturvärden kan då 

komma att påverkas eller försvinna. De mest värdefulla delområdena un-

dantas från direkt exploatering, men värdena i dessa kan påverkas indirekt 

genom att spridningskorridorer skärs av och genom att förutsättningarna 

för djurhållning försämras avsevärt. Genom att ”reservområdena” utgått 

och dess jordbruksverksamhet kan fortgå tas nu större hänsyn till jordbruks-

driften i det reviderade planförslaget.
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Inom området finns det rikligt med fornlämningar. Dessa avgör vilken om-

fattning på utbyggnaden som är möjlig. Skall en omfattande utbyggnad 

göras bedöms vissa av fornlämningar påverkas genom utgrävning och do-

kumentation, i de fall länsstyrelsen fattar beslut om att detta är möjligt, eller 

av att närområdena till dem förändrar karaktär och påverkar upplevelsevär-

det av miljön.

Utbyggnad av nya småhusområden innebär ett ökat energibehov för upp-

värmning och transporter. Detta medförs i sin tur ökade luftemissioner och 

att Linköpings trafiknät får ökad trafik. Utbyggnad av staden mot Sturefors 

ökar trafikbelastningen i både nordsydlig och öst-västlig riktning. Den ökade 

energianvändningen begränsas genom goda förutsättningar för fjärrvärme-

anslutning, föreslagna utveckling av kollektivtrafik och gång- och cykelvägar 

samt etablering av lokala centra. 

12. EVENTUELLA UPPFÖLJNINGSPROGRAM

Miljökonsekvenserna har här bedömts och beskrivits på en översiktlig nivå. I 

samband med detaljplaneläggning bör fördjupade miljökonsekvensbeskriv-

ningar utarbetas och vid behov följas av uppföljningsprogram. Dessa kan

t ex omfatta: 

• Uppföljning av hur riksintresseområdena för naturvård och områden med

fornlämningar beaktas och vårdas

• Uppföljning av trafikalstring och behov av trafikåtgärder
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Bilaga 2 
Översiktlig ekonomisk bedömning

Utbyggnaden av Ullstämma tillsammans med övningsområdet (Djurgården) 

kommer att utgöra en väsentlig del av Linköpings bostäder under en lång 

tid 15-20 år, kanske ännu längre.

Exploateringsmarken förväntas bära sina egna investeringar genom kom-

mande tomtpriser.

Hela den del som här kallas Ullstämmaområdet sträcker sig från Ullstämma 

ner till Sturefors och omfattar totalt ca 90 ha inom vilket det är planerat ca 

1 200 hus i form av friliggande villor, radhus och kedjehus. 

Exploateringskostnader kan bestå av:

Inom kvarter:

• Gatukostnader inklusive belysning

• Gång- och cykelvägar inklusive belysning

• Planläggning

• Arkeologi

• Park

• Geoteknik

• Ersättningsmark

• Fastighetsbildning

Kostnader för vatten- och avloppsnätet tar man inte med då dessa normalt 

bekostas genom taxor.
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Utom kvarter:

• Nya matargator

• Nya cirkulationer/korsningar

• Nya planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik

• Grönområden (området runt dagvattenmagasinet)

• Kompletteringsplantering av spridningskorridorer

Kostnader för ny allmän väg samt vissa cirkulationer/korsningar och gång- 

och cykeltunnlar tas inte med då dessa hänför sig till utbyggnad av ny all-

män väg.

Inom den norra delen av området är en liten del avsatt för handel i övrigt 

utgörs exploateringen av bostäder. Området är uppdelat i 4 etapper.

Etapp 1 består av områden A, B och C och ligger i anslutning till befintlig 

bebyggelse i Ullstämma. Etapp 2 består av område D–J och utgör exploa-

teringen i Sturefors. Etapp 3 består av områdena K och L och ligger direkt 

söder om Etapp 1. Etapp 4 består av områdena M–U och ligger i Möjetorp 

mot Hjulsbro (norr om Landeryds golfbana). 

Tidsmässigt ligger etapp 1 och etapp 2 först, där planläggning för del av 

etapp 1 har påbörjats. Exploatering av övriga etapper är mer osäkert när i 

tiden de sker men är beroende av efterfrågan på bostäder. 

Sammantaget bedöms en exploatering av området ge ett överskott. Kost-

naderna kan komma att ändras om området visar sig vara svårare att ex-

ploatera än förväntat eller om mer vägar behöver byggas. Arkeologi och 

marksanering är kostnadsposter som kan påverka utfallet. Stora kostnader 
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ligger även i anläggandet av trafikanläggningar, här framförallt iform av cir-

kulationer/korsningar och planskildheter. 
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Bilaga 3 
Social konsekvensbedömning

ATTRAKTIVT BOENDE OCH GODA KOMMUNIKATIONER

Den föreslagna bostadsbebyggelsen inom planområdet bedöms som myck-

et attraktiv – ett lantligt boende men ändå ett ganska centralt boende med 

goda kommunikationer mot centrum och övriga stadsdelar.

I huvudsak planeras småhus att byggas inom planområdet, dels friliggande 

villor på relativt stora tomter, och dels gruppbyggda småhus i form av rad-

hus och kedjehus. Några högre hus i 3-4 våningar med hyreslägenheter kan 

bli aktuella där de geotekniska förhållandena tillåter detta. De gruppbyggda 

småhusen byggs lämpligen med en blandning av olika upplåtelseformer dvs 

äganderätter (småhus), hyresrätter och bostadsrätter.  

Stora delar av planområdet anses ligga inom cykelavstånd (5-10 km) från 

Linköpings centrum. Cykelavståndet in till centrum från de nya bostadsom-

rådena vid Sturefors kan dock upplevas av många som lite väl långt, vilket 

innebär att det är av stor vikt att den kollektiva trafiken fungerar tillfredsstäl-

lande. Detta är möjligt för de tillkommande bostadsområdena, då dessa kan 

angöras av stadsbussar genom förlängningar av befintliga busslinjer. 

Separata gång- och cykelvägar kommer att byggas till och igenom samtliga 

föreslagna bostadsområden, vilket ger hög trafiksäkerhet för de oskyddade 

trafikanterna. Gång- och cykelvägarna kommer att kopplas till det befint-

liga nätet som leder vidare mot centrum och andra stadsdelar. Gång- och 

cykeltunnlar kommer att byggas under Brokindsleden. Gc-vägarna kommer 

även att förses med gatubelysning vilket ger en bra trygghetskänsla. Särskilt 

viktigt för tryggheten är belysningen i gc-tunnlarna samt miljön i närheten 

av dem.

Den separata gång- och cykelvägen mellan Linköping och Sturefors är inte 
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Foto: Gång- och cykelvägen mellan Ull-
stämma och Sturefors har idag ingen 
gatubelysning men detta kommer att 
åtgärdas allt eftersom bostäder
byggs i gc-vägens närhet.

försedd med gatubelysning men den underhålls vintertid. Idag är inte säker-

heten och tryggheten den bästa efter vägen, men förhållandena kommer 

att förbättras allteftersom bostadsexploatering genomförs i gc-vägens när-

het. En förbättring blir det också när gc-vägen läggs om norr om Sturefors 

och går planskilt med Brokindsleden i samband med den planerade om-

byggnaden av Brokindsleden år 2008.

Vägförbindelserna till och från de nya bostadsområdena är bra, då trafiken     

kan fördelas  på Brokindsleden, Vistvägen och Haningeleden, som är vägar 

med relativt bra kapacitet.

EXPLOATERINGENS OMFATTNING SKAPAR MÖJLIGHET TILL EN VISS 

NÄRSERVICE

Med hänsyn till det antalet tillkommande bostäder kommer området att be-

höva en viss närservice, dvs skolor och barnomsorg samt dagligvaruhandel 

mm. De exakta lokaliseringarna av daghem och skolor inom de olika bo-

stadsområdena kommer att bestämmas i samband med detaljplaneringen 

av området. De i planen redovisade alternativa tomterna för service öster 

om Brokindsleden har bra lägen i området, vid återvinningscentralen och vid 

Brokindsleden. Ekholmens centrum, där det finns ett stort utbud av kom-

mersiell och samhällsservice, är beläget 1-5 km från planområdet. 

NÄRA TILL REKREATIONSOMRÅDEN

För de blivande boende väster om Brokindsleden i Ullstämma ligger det 

stora sammanhängande friluftsområdet vid Vidingsjö med sina motionsspår 

och andra anläggningar mycket nära i väster. Området kan nås via befintliga 

stigar och småvägar från Ullstämma, Harvestad och Edsberga. För boende 

öster om Brokindsleden är det lite längre till Vidingsjö, men området kan 

ändå nås på ett säkert sätt via gång- och cykelvägarna som planeras med 
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gc-portar under Brokindsleden. I skogsområdet söder om Hjulsbro vid Möje-

torp finns möjlighet till närrekreation. Bland annat har Landeryds hembygds-

förening gjort iordning natur- och kulturstigar i skogen här. I samband med 

exploateringen får stigarna i vissa delar flyttas.

För boende öster om Brokindsleden är det nära till Kinda kanal/Stångån. 

Närheten till Landeryds golfbana blir en attraktion för många som kommer 

att bosätta sig inom planområdet.

Inom de blivande bostadsområdena kommer det att finnas lokala grönom-

råden, huvudsakligen i form av natur- och kulturintressanta ekholmar, som 

ger möjlighet till närrekreation, lek och socialt umgänge under årets alla 

månader.

Om den eventuella dagvattenhanteringen vid Tinnerbäcken visar sig vara 

nödvändig kan den med rätt utformning och närmiljö utgöra en attraktiv 

plats och en kvalitet i boendet.

I Sturefors finns skogspartier och promenadstråk i nära anslutning till sam-

hället, bl a ett naturreservat, motionsspår, Stångån och en slottsmiljö. Norr 

om Sturefors finns ett naturområde av intresse för friluftsliv som i viss mån 

kommer att tas i anspråk för ny bostadsbebyggelse.

Sammanfattningsvis finns inom planområdet goda förutsättningar att åstad-

komma attraktiva bostadsområden med hög boendekvalitet, god närhet till 

kommersiell och offentlig service samt rekreationsområden, bra kommuni-

kationer och en positiv social gemenskap.  
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Bilaga 4 
Samrådsredogörelse

Förslaget till fördjupningen av översiktsplanen för Ullstämma, Möjetorp 

och Norra Sturefors har varit föremål för samråd under tiden 2005-12-01 

– 2006-02-17. Förslaget har varit utställt på Stadsbiblioteket i Linköping och 

på biblioteket i Sturefors under denna period. Offentliga informations- och 

samrådsmöten hölls på Stadsbiblioteket i Linköping den 1 december 2005 

och på Vist skola den 7 december 2005.

Kommunfullmäktiges partigrupper har, efter att ha tagit del av inkomna 

synpunkter, lämnat särskilda yttranden, vilka bilägges till samrådsredogö-

relsen.

Sammanställningen av inkomna synpunkter är gjord av Björn Tjus, ATOS, 

Stads- och landsbygdsmiljö. Kommentarerna är skrivna av planförfattarna 

Jonathan Turner och Viktoria Fagerlund, ATOS, Stads- och landsbygdsut-

veckling.

INKOMNA SKRIVELSER

Myndigheter

1. Länsstyrelsen i Östergötlands län

2. Banverket

3. Vägverket 

4. Polismyndigheten

 Kommunala nämnder och utskott

5. Byggnämnden

6. Miljönämnden

7. Kollektivtrafiknämnden

8. Kultur och Fritidsnämnden

9. Räddningstjänsten
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10. Geografiska utskottet i Landeryd

11. Geografiska utskottet i Vårdsnäs

Företag

12. SAAB

13. Sturefors Egendom AB

 

Statliga och kommunala stiftelser, bolag och resultatenheter

14. Linköpings Universitet

15. Tekniska Verken

16. Östgötatrafiken

 

Intresseföreningar 

17. Astma och Allergiföreningen i Linköping 

18. Eklandskapsfonden

19. Fastighetsägarna Göteborg, första regionen

20. Föreningen Linköpings Ekopark 

21. Grannsamverkan i Sturefors

22. Handikappsföreningarna Samarbetsorgan i Linköping 

23. Landeryds hembygdsförening

24. Linköpings Fågelklubb

25. Naturskyddsföreningen i Linköping

26. Stall Ullstämma Norrgård 

27. Stenbärsvägens Samfällighetsförening

28. Tusen Ullstämmabor 

29. Ullstämma Ryttarförening

29A.  Linköpings naturguider

30. Vist lokalavdelning i Lantbrukarnas Riksförbund

31. Villaägarna Linköping


