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Om detaljplanen

Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska
se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder
inom planområdet. Det är kommunen som tar fram en detaljplan och du som
medborgare har möjlighet att ta del av informationen och lämna idéer och
synpunkter.
Läs mer om detaljplanering på Boverkets webbplats www.boverket.se.

Detaljplanens handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:







Plankarta i storlek A2 i skala 1:1000
Planbeskrivning (detta dokument som även innehåller
genomförandebeskrivning och behovsbedömning om detaljplanen bedöms
medföra betydande miljöpåverkan)
Grundkarta
Fastighetsförteckning *
Samrådsredogörelse *

Övriga utredningar och underlag som hör till detaljplanen redovisas under
rubriken Övrigt i slutet av dokumentet.
Planhandlingarna finns tillgängliga hos Kontakt Linköping på Stadsbiblioteket.
Handlingarna finns dessutom tillgängliga på Linköpings kommuns webbplats
Detaljplanering www.linkoping.se/detaljplanering.
Handlingar markerade med * finns inte på webbplatsen på grund av GDPR
(dataskyddsregler inom EU).

Detaljplaneprocess och tidplan
Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) enligt
lagstiftningens lydelser vid planprövningens början (2015-12-10). Detaljplanen
handläggs med utökat förfarande. Planen befinner sig i granskningsskedet.
Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång. Under
samrådet respektive granskningen inhämtas synpunkter från berörda.
Planbesked
jan 2014

Startbeslut
dec 2015

Samråd
maj 2017

Granskning
sep 2021
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Antagande
nov 2021

Laga kraft
dec 2021

Frågor och synpunkter
Vid frågor hör av dig till Kontakt Linköping, 013-20 60 00.
Skriftliga synpunkter på detaljplanen under granskningsskedet skickas till
postadressen Samhällsbyggnadsnämnden diarium, 581 81 Linköping eller till epostadressen samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se. Skriftliga yttranden
diarieförs som offentliga handlingar.
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Sammanfattning

Detaljplanen medger till ny bostadsbebyggelse i norra delen av Ljungsbro.
Exploatören avser att uppföra ca 16 bostäder i form av par-, rad eller kedjehus på
den del av Björkö 3:11 som närmast gränsar till kringliggande bebyggelse i
området.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förtätning av bostäder i befintlig miljö på
ett sätt som anpassas till den befintliga bebyggelsens karaktär samtidigt som den
möjliggör en större mångfald av bostadstyper i området.
Detaljplanen var på samråd under våren 2017. Efter samrådet har planen revideras
ur flera avseenden. Ett fornlämningsområde har fastställts i områdets östra del
vilket utesluts från kvartersmarken och gör att exploateringen har minskats ner i
antal bostäder. Angöring till området kommer enbart att ske via Björkdalsgatan.
En trafikutredning har tagits fram i samband med planarbetet. Utredningen ger
förslag på åtgärder som kan vidtas för att förbättra trafiksäkerheten på
Björkdalsgatan men bedömer inte att exploateringen är problematiskt ur
trafiksäkerhetssynpunkt eller framkomlighetssynpunkt.
Översiktsplanen för Ljungsbro och Berg pekar ut båda de nämnda orterna som
viktiga utvecklingsorter med höga kvaliteter med bland annat närhet till natur- och
fritidsaktivitet och med kort pendlingsavstånd till Linköping. Detaljplanen bedöms
vara i enlighet med den förtätning som anges i översiktsplanen.
Detaljplanen är också förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Någon betydande
miljöpåverkan bedöms inte uppstå som en följd av planen.

Plankontoret

Hanna Svensson
Planarkitekt/projektledare
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Inledning

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till planen, planens syfte och mål
samt plandata som beskriver planområdet.

Bakgrund
Planområdet ligger i norra delarna av Ljungsbro tätort och omfattar ca 1,5 hektar.
Ansökan om ny detaljplan för Björkö 3:11 inkom i april 2014 och gavs positivt
planbesked 18 juni 2014. Samhällsbyggnadsnämnden fattade i december 2015
beslut om att inleda planarbetet. Planansökan avsåg att uppföra 13 bostäder inom
fastigheten.
Parallellt med det positiva planbeskedet arbetades översiktsplan för Ljungsbro och
Berg fram som antogs 2015. I Översiktsplan för Ljungsbro och Berg är området
markerat som befintlig bebyggelse där viss förtätning kan bli aktuell. Plankontorets
bedömning är att planen är förenlig med översiktsplanens intentioner.
Detaljplanen var på samråd under våren 2017 och innehöll då en bebyggelse om 29
bostäder. Under våren 2018 gjordes en arkeologisk förundersökning på området
som fastslog utbredningen av det sedan tidigare kända fornlämningsområdet på
fastigheten. Fornlämningsområdet gör att delar av kvartersmarken har tagits bort
och istället regleras som naturmark.
Till granskningshandlingen har föreslagen byggelse reviderats och ytterligare
utredningar har tagits fram. Detaljplanen möjliggör en byggnation om ca 16
bostäder vilket är en minskning av tidigare förslag. Justeringarna innebär en
tydligare anpassning till förutsättningarna på fastigheten, exempelvis
höjdskillnader.
Planområdet består idag huvudsakligen av skog och används som
rekreationsområde.

Planens syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av Björkö 3:11 på ett
sätt som passar in i den befintliga bebyggelsen och med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som finns på platsen.
Ett syfte med planen är också att öka mångfalden av bostadstyper avseende
bostadsstorlek och utformning i denna del av Ljungsbro. Detaljplanen föreskriver
därför par-, rad- eller kedjehus.
En del av området ges markanvändningen NATUR och kommer att bestå som
rekreationsområde. Syftet är att skydda och förstärka de delar av området som har
höga naturvärden och värden för rekreation.
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Detaljplanen har utformats för att dagvattenhantering ska kunna ske inom
kvartersmark på ett sätt som gör att området är anpassat till klimatförändringar
och inte innebär negativ påverkan på kringliggande bebyggelse.

Planens mål
Planen ska bidra till att tillskapa fler bostäder i en ort som pekats ut som
prioriterad utvecklingsort. Planen tillför bostäder i ett attraktivt läge utifrån
aspekter som naturmiljöer, närhet till kollektivtrafik och god tillgång till service.
Planen innebär en mindre förtätning i ett befintligt bostadsområde. Bebyggelsen
ska anpassas till kringliggande bebyggelse i skala men samtidigt bidra till mer
blandad bebyggelse genom att bebyggelsen utgörs av par-, rad- och/eller kedjehus.
För bostäderna i närområdet säkerställs också tillgång till rekreationsområde
genom reglering av naturmark.

Plandata
Planområdet ligger i Ljungsbro, cirka 15 kilometer nordväst om Linköping.
Området ligger i den norra delen av Ljungsbro samhälle. Planområdet är ca 1,5 ha
stort och består av skogsmark.
Området omfattar delar av fastigheterna:
Björkö 3:11 -Botrygg Fastigheter HB
Björkö 3:3 - Linköpings kommun
Härna 19:24 - Linköpings kommun

Härna 19:24

Björkö 3:3
Björkö 3:11
Björkdalsgatan
Tallkullegatan
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Tidigare kommunala
ställningstaganden

I detta kapitel beskrivs tidigare kommunala ställningstaganden som är relevanta
för detaljplanen direkt eller indirekt, såsom kommunala planer, program och
beslut mm.

Översiktliga planer
Aktuellt område omfattas av Översiktsplan Ljungsbro och Berg 2015 och är
markerat som ett område med ”Befintlig bebyggelse, mindre förtätning kan bli
aktuell”.
Översiktsplanen pekar bland annat ut närheten till natur och fritidsaktivitet samt
de goda pendlingsmöjligheterna till Linköping som viktiga värden i Ljungsbro.
Översiktsplanen har en utpekad inriktning att göra Ljungsbro mer attraktivt och
skapa en bärkraftig ort. Ett ökat befolkningsunderlag är en viktig aspekt för att
möjliggöra detta.

Detaljplaner, områdesbestämmelser etc.
Björkö 3:11 är inte planlagt sedan tidigare. Västra hörnet av planområdet, fastighet
Björkö 3:3, omfattas av detaljplan 1287, och anger användningen Lokalgata.
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Förenlighet med miljöbalken

I detta kapitel beskrivs detaljplanens förenlighet med miljöbalken, såsom
riksintressen, strandskydd mm.

3 kap. Grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden
I 3 kapitlet anges att mark- och vattenområden ska användas för det eller de
ändamål som är mest lämpade. Användning som medför en ur allmän synpunkt
god hushållning ska ges företräde. Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada miljön, försvåra tillkomst, utvinning eller utnyttjande av
sådan anläggning.
Planområdet utgörs idag av skog med delvis höga naturvärden och delar som
används som rekreationsområde/lekmiljöer. Planförslaget innebär att delar av
dessa värden försvinner men innebär också att de högsta naturvärdena värnas
genom skyddsbestämmelser samt genom att ytor undantas bebyggelse vilket
möjliggör för att rekreationsvärden återstår och kan återskapas.
Planförslaget bidrar till fler bostäder i en av kommunens utpekade
utvecklingsorter. Markanvändningen enligt planförslaget bedöms vara lämplig
utifrån hushållning med mark.

Riksintressen
Planområdet ligger inte inom något utpekat riksintresseområde.

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med
mark och vatten för vissa områden
I 4 kapitlet anges vissa områden i Sverige där särskild stor hänsyn måste tas.
Planen berör inte något sådant område.

5 kap. Miljökvalitetsnormer och
miljökvalitetsförvaltning
5 kapitlet behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning.
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som används för att
förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns idag normer för buller, luft och
vattenkvalitet.
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna
överskrids. Se vidare kapitel Detaljplanens genomförande och rubrik
Dagvattenhantering.
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Detaljplanens innebörd

I detta kapitel beskrivs detaljplanens förutsättningar och förändringar samt
konsekvenser av detaljplanens genomförande.

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Planområdet är idag obebyggt och består av skogsmark. Området är delvis kuperat
där den västra delen ligger på en platå och längre österut sluttar området ner mot
Tallkullevägen.
Planområdet omgärdas av bostadsområden i söder, väster och i viss mån norrut. I
syd och väst finns villaområden i 1,5 till 2 plan. Tomtstorlekarna varierar mellan
1100-1500 kvadratmeter. Norr om området finns en glesare bebyggelse. Detta
område består av äldre bebyggelse med större tomtstorlekar.
I öster fortsätter fastigheten Björkö 3:11 i ett skogsområde med vissa öppnare
partier.

Bild: Inringat område visar ungefärlig avgränsning av planområdet.

Ny bebyggelse
Planförslaget regleras genom användningsbestämmelsen B som anger Bostäder.
Förslaget regleras också genom egenskapsbestämmelse f1 som reglerar att endast
par-, rad- och kedjehus får uppföras.
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Inom planområdet ryms uppskattningsvis ca 16 bostadslägenheter beroende på
hustyp. Parkering löses genom en gemensam parkering inom området eller vid
respektive bostad. Planen möjliggör även för carport eller garage. Vid en gemensam
parkeringslösning ska detta ske inom område markerat med f2.
Inom område reglerat med f2 ska också ytor för sophantering säkerställas.
Den sammanlagda byggnadsarean för garage/carport och miljöhus inom ytorna f 2
är 550 m2 och regleras genom bestämmelsen e1.
I förslaget finns även gemensamma ytor med rekreationsvärden innehållande
bevarandevärda träd, gångstråk som kopplar ihop området med kringliggande
bebyggelse och ytor för avledning, fördröjning och rening av dagvatten. Värdena
regleras genom bestämmelse n1, n2 och n3. Planområdet omfattar även mark som
planläggs för Natur, området omfattar ett fornlämningsområde samt naturvärden.
Byggrätt för rad-, kedje- eller parhus
Detaljplanen innehåller regleringar som syftar till att den nya bebyggelsens volym
och skala ska anpassas till den omgivande villabebyggelsen.
Vid radhusbebyggelse får max fyra bostadslägenheter vara kopplade till varandra.
Regleringen av att max fyra radhus får byggas sammankopplat syftar till att bryta
upp sektionerna inom byggrätten för att bättre koppla an till befintlig bebyggelse.
Vid par- och kedjehus bryts bebyggelsen upp per definition av bostadstypen.
Största byggnadsarea för huvudbyggnad per bostad vid radhus är 85 m2 och vid
par- eller kedjehus 125 m2. Byggnadsarean får dock max uppta 45% av tomten.
Med tomt avses här den mark som är bebyggd med byggnader och marken i
anslutning till byggnaderna som behövs för byggnadernas ändamål.
Minsta tomt/fastighetsstorlek är 200 m2.
Bebyggelsen tillåts med en maximal byggnadshöjd om 6.5 meter och nockhöjd om
8 meter vilket motsvarar 2 våningar.
Komplementbyggnader får ha högsta byggnadshöjd 3 meter.
Bestämmelserna syftar till att möjliggöra för ca 16 bostadslägenheter inom
området. Den exakta utformningen av området regleras inte i detaljplanen och det
kan därför komma att skilja sig från skissförslaget nedan.

Figur: Typskiss på bebyggelse som kan uppföras inom planområdet.
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Figur. Förslagsskisser över hur bebyggelse inom planområdet kan komma att se ut.
Arkitekt: M5.

Utformning och gestaltning
Bebyggelseförslaget har tagits fram utifrån platsens förutsättningar med bland
annat höjdskillnader och naturvärden, och har utformats med anpassning till
kringliggande bebyggelse. Föreslagen bebyggelse innebär en tätare bebyggelse än
den som finns i närområdet idag vilket bidrar till en större mångfald i bostadstyper
i området.
För att den nya bebyggelsen ska harmonisera och passa in i området regleras den
tillkommande bebyggelsen genom höjd och volymbestämmelser. Vid radhus får
max 4 bostadshus i rad uppföras.
Placeringen av ny bebyggelse regleras genom så kallad prickmark- mark som ej får
bebyggas. Regleringen syftar till att tillskapa en god struktur inom området samt
gentemot omkringliggande bebyggelse och gatumark.
Den del av området som innehåller fornlämningar planläggs som naturmark vilket
säkrar den långsiktiga användningen av ytan. Naturmarken har även höga
rekreationsvärden och specifika naturvärden.
En viktig förutsättning för detaljplanen är naturen inom och utanför planområdet
vilken bidrar med värdefulla kvaliteter till området. Det handlar bland annat om
stora värdefulla ekar och tallar samt berghällar.

Tillgänglighet
Planområde ska utföras enligt tillgänglighetskraven. Angöring och
handikapparkering möjliggörs nära entréerna. Granskningen av hur
tillgängligheten tillgodoses inom planområdet sker i bygglovsprövningen.
Exploatören ska anlägga ett gångstråk/gångstig från bostadsbebyggelsen mot
Tallkullegatan samt från Tallkullegatan mot den kommunala fastigheten Björkö
3:67 för att underlätta rörelse mellan Tallkullegatan, planområdet och vidare
norrut. Stråken kommer inte att asfalteras utan syftar främst till att bibehålla
kopplingar till och genom området.

Omfattning av lovplikten
Marklov krävs för fällning av träden som omfattas av egenskapsbestämmelse n 1.
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Natur- och parkmiljö
Natur och rekreation
Planområdet består till stora delar av igenvuxna betesmarker med yngre tätvuxen
skog innehållande mycket asp och björk. Inom området finns enstaka större grova
träd. Längst i väster, mot Björkdalsgatan, finns också några värdefulla grova ekar
och tallar. Träd med särskilt höga värden skyddas genom bestämmelsen n1 – träd
får inte fällas.
Inom planområdets östra del finns ett fornlämningsområde, området kommer inte
att undersökas vidare utan lämnas utanför kvartersmarken. Fornlämningsytan
samt ytterligare mark mot Tallkullegatan och den nya bebyggelsen planläggs som
naturmark (allmän plats) vilket säkerställer tillgången på rekreationsyta.
I mitten av området finns rekreationsvärden i form av lekmiljöer och stigar.
Området innehåller ett träd som ges skydd genom detaljplanen. Större delen av
ytan regleras med ”prickmark”- mark som ej får bebyggas vilket gör att dessa
värden i stor utsträckning kan behållas. Bostäderna placeras med hänsyn till
naturkvalitéer som bland annat berg i dagen och värdefulla träd.
Inom planområdet finns ett dike som sträcker sig från fastighetens nordvästra sida,
från Björkdalsgatan och in mot planområdets mitt. Diket ligger inom kvartersmark
men har reglerats med ”prickmark”- mark som ej får bebyggas.

Park, lek och aktivitet
Någon större lekplats bedöms inte krävas för bostadsbebyggelsen, men kan
uppföras inom kvartersmarken. Kommunal lekplats finns vid korsningen
Korpbergsgatan/ Björkängsgatan.

Mark och geoteknik
En geoteknisk undersökning utfördes under hösten 2016. Utredningen visar att
markytan i områdets västra hälft är belägen mellan +82 och +84 m. I den östra
hälften sluttar marken av relativt kraftigt ned till mellan +76 och +78 m.
Planområdet består till stora delar av moränmark där jordlagerföljden har
generaliserats enligt följande. Under 0,1-0,2 m mullhaltig jord består jorden av
siltig sandig morän (svallad morän) som mot djupet sannolikt får ett ökande inslag
av grövre material såsom sten och block. Moränens relativa fasthet är hög redan
inom den översta metern under markytan och därunder mycket hög. Berg i dagen
förekommer främst i områdets centrala delar, djupet till berget har inte undersökts
närmre.
I områdets norra del har grundvattennivån uppmätts att ligga på nivån ca +78 m
(ca 4,5 m under markytan). I de lägre belägna östra delarna av området är
grundvattennivån sannolikt belägen i underkant av torrskorpan således 1,5-2 m
under markytan.
Radonmätningarna visar att området sammanfattningsvis utgörs av
normalradonmark. Grundkonstruktionen ska utföras radonskyddande.

Kulturmiljö och arkeologi
I Ljungsbro påvisar fornlämningsfynd områdets rika historia. Fynden visar att
människor har funnits i trakten sedan stenåldern.
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En arkeologisk förundersökning genomfördes under våren 2018. Undersökningens
syfte var i första hand att avgränsa den redan kända fornlämningen, Vreta kloster
201:1, samt att i de fall ytterligare fornlämning påträffades beskriva lämningarnas
karaktär, utbredning, datering, omfattning, sammansättning och komplexitet.
Vid förundersökningen påträffades förhistoriska boplatslämningar i form av
anläggningar och kulturlager samt fynd av bearbetad kvarts, mylonitisk kvarts,
flinta och bergart. Lämningarna har daterats till mesolitikum och yngre bronsålder
– förromersk järnålder. De nyupptäckta lämningarna har fått
fornlämningsnummer Vreta kloster 269. I öster ansluter fornlämningen till den
tidigare kända fornlämningen Vreta kloster 201:1. Fornlämningen är avgränsad i
sin helhet i väster. Mot öster, norr och söder är den endast avgränsad inom
förundersökningsområdet. Fornlämningsområdet kommer inte att undersökas
vidare och ligger inom det område som planläggs som naturmark.
Inga ytterligare kulturmiljöer finns inom planområdet.

Offentlig och kommersiell service
Planområdet innefattar ingen offentlig eller kommersiell service. Närservice för
området finns i huvudsak i Ljungsbros centrum. Där finns skolor, butiker och
vårdcentral m.m.
Björkö skola ligger på andra sidan Hällestadsvägen ca 1,2 km från planområdet.
Förskola finns på andra sidan Hällestadvägen, ca 850 meter från planområdet samt
västerut, ca 450 meter från planområdet.
Närmaste busshållplats ligger ca 300 meter från planområdet vid Hällestadsvägen.

Sociala aspekter
Barnperspektivet
Inom planområdet finns goda möjligheter till spontanlek genom naturmiljöer med
kuperad terräng och varierande miljö. Delar av områden som idag används som
rekreationsområde kommer att försvinna i och med exploateringen vilket är
negativt ur ett barnperspektiv. Delar av dessa värden skyddas dock genom
planläggningen av naturmark.

Trygghet
För att skapa trygga och trivsamma miljöer inom planområdet bör särskild vikt
läggas vid utformning av belysning så att områden där människor rör sig och vistas
blir attraktiva, tillgängliga och trygga.

Jämställdhet och mångfald
Planförslaget medger småhusbebyggelse i form av par-, rad- eller kedjehus vilket
kompletterar den dominerande villabebyggelsen. Bebyggelsen kan upplåtas som
bostadsrätter eller friköpta hus. En blandning av bostadsstorlekar och
upplåtelseformer i en stadsdel skapar möjlighet att bo kvar i ett område, även om
kraven och behoven på bostaden förändras.
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Gator och trafik
Gatunät och biltrafik
En trafikutredning har tagits fram av Ramboll och utgör underlagsmaterial till
detaljplanen. I utredningen har beräkningarna gjorts utifrån et scenario där 17
bostäder byggs.
De planerade bostäderna som inryms inom planområdet kommer att angöras från
Björkdalsgatan. Inga nya gator kommer att anläggas i och med genomförandet av
planen. En mindre anslutningsväg till bostadshusen tillkommer på exploatörens
fastighet.
Delar av Ljungsbro berörs av byggnadsplaner (enskilt huvudmannaskap). För
Björkdalsgatan intill planområdet är vägföreningen sedan länge upphävd.
Kommunen är huvudman och ansvarar för skötsel, drift och underhåll.
Björkdalsvägen är en bostadsgata med bredd på ca 5-7 meter. Vägen är dock aldrig
smalare än att två personbilar kan mötas. Från Hällestadsvägen i söder upp till
planområdet är skyltad hastighet 30 km/h. Från planområdet och vidare norrut är
skyltad hastighet 50 km/h. Längs Björkdalsgatan, mellan Hällestadsvägen och
planområdet finns idag tre stycken farthinder i form av gupp. Björkdalsgatan
trafikeras även av skog- och jordbruksmaskiner/fordon kopplat till skog och gårdar
norr om planområdet.
Den kortaste förbindelsen mellan planområdet och centrala Ljungsbro sker via
Hällestadsvägen vilket även är den snabbaste vägen till Linköping. Hällestadsvägen
är en kommunal gata med skyltad hastighet 40 km/h.

Karta. Kartan visar målpunkter runt planområdet. Symbol B visar busshållplatslägen i
närområdet.

För bostäder med denna typ av lokalisering har det antagits att det görs ca 6,5
bilförflyttningar per bostad och dygn i enlighet med Trafikverkets schabloner för
trafikalstringsberäkningar.
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Antalet trafikrörelser på Björkdalsgatan idag har beräknats utifrån 40 st hushåll
med vardera 6,5 trafikrörelser per dygn. Det ger ett samlat tal på 260
bilförflytningar per dygn.
En tillkommande bebyggelse om 17 bostäder skulle innebära en tillkommande
trafik om 78 bilförflytningar per dygn.
Dessa kommer att fördela sig över dygnet. Enligt Trafikverkets
trafikalstringsschabloner sker, på en gata som kategoriseras som närtrafik, ungefär
10 % av dygnets totala resor under maxtimmen. Detta innebär en tillkommande
trafik på ca 8 fordon per timme som mest. En sådan trafikökning bedöms inte vara
problematiskt ur vare sig trafiksäkerhetssynpunkt eller framkomlighetssynpunkt.
I trafikutredning förslås ett antal åtgärder som kan vidtas för att förbättra
trafiksäkerheten i området.
För att få ner hastigheten i den nya korsning som skapas i och med planområdets
anslutningsväg föreslås att ett hastighetssäkrande gupp anläggs på krönet i höjd
med 30-skyltarna, av samma typ som redan finns längs Björkdalsgatan. Åtgärden
kräver sannolikt att ytterligare en bit av Björkdalsgatan beläggs med asfalt.
Utredningen föreslår även att den siktskymmande kullen fasas av närmast
korsningen. Vegetation närmast korsningen bör även tas bort. Röjningen av
vegetation ska vägas mot naturvärden.

Bild: Bilden visar den kulle som beskrivs ovan, planområdet ligger till vänster i bilden.

Ytterligare åtgärder beskrivs nedan under rubriken Gång- och cykeltrafik.

Gång- och cykeltrafik
Denna del av Ljungsbro samhälle har inte något heltäckande gång- och cykelvägnät
utan cyklister och gående delar på många ställen gatorna med övrig trafik. Vissa
passager som binder samman gator inom området är utformade enbart för
cyklister och gående.
Söder om Hällestadsvägen finns ett separerat gång- och cykelstråk som ansluter in
till centrala Ljungsbro.
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Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister beskrivs nedan.
Närmaste busshållplats finns på Hällestadsvägen i anslutning till Tallkullegatan.
För att skapa en genare passage föreslås därmed en gånganslutning till
Tallkullegatan i planområdets östra del, se lila pil nedan.
Röd pil visar förlängningen på koppling genom området mot Björkdalsgatan.
Ytterligare en koppling från Tallkullegatan till den kommunala fastigheten Björkö
3:67 ska finnas, se grön pil. Åtgärden finns inte beskriven i trafikutredningen.
Åtgärderna föreslås genomföras av exploatören.
Ytterligare mindre åtgärder som föreslås är att vägmärken för gång och cykeltrafik
vid Korpbergsgatan/Björkdalsgatan flyttas fram för att bli synligare.

Figur: Pilarna visar på gångkopplingar som ska tillskapas genom planområdet för vidare
koppling. Pilarnas läge är schematiskt och exakt läge kommer att beslutas i samband med
exploateringen.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats i förhållande till planområdet finns på Hällestadsvägen.
Det tar cirka 36 minuter med buss till Resecentrum i Linköping. Hällestadsvägen
trafikeras av busslinje 521. Ytterligare busslinjer mellan Ljungsbro och Linköping
finns från andra delar av Ljungsbro.
Detaljplanens genomförande medför inga ändringar i kollektivtrafiksystemet.

Parkering och angöring
Parkering för bilar kommer att anordnas inom fastigheten. Kommunens
parkeringspolicy ska följas. För enbostadshus anges beroende på om parkeringen
anläggs gemensamt eller enskilt ett parkeringstal från 1,6-2 platser/lägenhet, 0,2
besöksparkering/lägenhet (dock minst 1 besöksparkering). För 17 bostäder krävs
27,2 platser vid gemensam parkering och 34+1 platser vid enskild parkering.
Parkeringslösning ska redovisas och prövas vid bygglov.
Parkeringar kommer att anläggas inom planområdet med infart från
Björkdalsgatan. Egna carports/garage kan också placeras bredvid bostadshusen.
Hämtning av hushållssopor och postutdelning kommer att ske vid den
gemensamma parkeringsplatsen, detta för att undvika onödig trafik inom området.
Ambulans-, polis- och räddningstjänstens fordon samt fordon för rörelsehindrade
kommer att ha möjlighet att angöra vid bostäderna, på körbara bostadsgator.
Parkeringsplatser för cykel ska anordnas på egen tomt.
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Miljö- och riskfaktorer
En samlad bedömning av den inverkan som detaljplanens genomförande bedöms
medföra på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra
naturresurser har gjorts under rubriken Behovsbedömning. Bedömningen har
resulterat i att ingen utförlig miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram, men en
kortare beskrivning av aktuella miljöaspekter redovisas nedan

Buller
En översiktlig bullerkartläggning med utgångspunkt Hällestadsvägen visar att
planområdet inte ligger inom område som utsätts för höga bullernivåer. Trafiken
inom bostadsbebyggelsen är inte av sådan omfattning att ytterligare
bullerutredning krävs. Inte heller efter planens genomförande kommer
trafikmängderna att nå sådana nivåer att vägtrafikbuller kan utgöra ett problem för
boendemiljön.

Figur: Vägbuller (Leq), planområdet avser svart markering
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Figur: Vägbuller (Lmax), planområdet avser svart markering.

Klimatanpassning
För att tillgodose en långsiktigt hållbar planering är frågor som klimatanpassning
av stor vikt. I Miljö- och riskfaktorer (tillägg till översiktsplanen) pekas bland
annat skyfall och ökade nederbördsmängder ut som risker vilket kan leda till
översvämningar och ras/skred.
För det aktuella planområdet bedöms riskerna utifrån klimatanpassningen ha
behandlats i planarbetet. Då planområdet ligger på en höjd är riskerna för
översvämning låga förutsatt att en lämplig höjdsättning görs. För
dagvattenhantering ska ett dagvattenmagasin anläggas inom kvartersmarken för
att kunna omhänderta och utjämna flöden från fastigheten. Erforderlig
magasinsvolym skall kontrolleras mot slutgiltig markplanering av planområdet.
Grundläggning ska utföras i enlighet med den geotekniska undersökningen.

Markföroreningar
Inga kända föroreningar finns inom området.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Befintliga allmänna va-ledningar finns utbyggda i Björkdalsgatan och
Tallkullegatan. Möjlighet finns att ansluta planområdet till befintliga spillvatten-,
dricksvatten- och dagvattenledningar i Tallkullegatans vändplan. Exploatören
ansvarar för ledningsdragning inom den egna fastigheten fram till anvisad
anslutningspunkt. Om området styckas av till enskilda tomter kan
gemensamhetsanläggning bildas för ledningsdragning till anslutningspunkt.

Dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram av Sweco.
Utredningen visar att planområdet utgörs av sandig morän och av glacial sand,
inslag av urberg förekommer. I dessa förhållanden är infiltrationsegenskaperna
goda till mycket goda.
De allmänna dagvattenledningarna är dimensionerade för ett 2-årsregn med 10
minuters varaktighet. Med ett 2-årsregn avses ett regn som i genomsnitt
återkommer en gång under en tvåårsperiod. När kraftigare regn än det
dimensionerande belastar ledningsnätet riskerar anslutna fastigheter få
vattenskador när dagvatten stiger upp i dräneringssystemen.
Recipient för planområdet är Motala ström som ligger cirka 600 meter söder om
det aktuella området. Den aktuella sträckan av Motala ström har idag måttlig
ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus (dock inte klassad med
undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver och kvicksilverföreningar).
Exploateringen bedöms inte påverka möjligheterna till att uppnå
miljökvalitetsnormerna då föroreningsbelastningen bedöms som mycket liten.
Planen innebär en ökning av tak- och hårdgjorda ytor. Åtgärder ska vidtas på
tomtmark så att den framtida dagvattenavledningen från planområdet inte ökar
jämfört med dagens markanvändning. Dagvattenutredningen visar att ett
fördröjningsmagasin om ca 17-32 m3 (beroende på om körytorna görs med
genomsläppligt material eller inte) krävs för att säkerställa detta.
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Detta grundar sig på en förslagsskiss som finns framtagen i nuläget. Erforderlig
magasinsvolym skall kontrolleras mot slutgiltig markplanering av planområdet.
Genom att behålla en stor del mark inom planområdet där vatten kan infiltreras
minskar behovet av fördröjningsvolym, samtidigt som andelen dagvatten som
lämnar området orenat också minskar. För att ytterligare öka andelen markyta där
vatten kan infiltreras går det att välja någon form av genomsläpplig beläggning
istället för asfalt på exempelvis parkeringsytor.
Höjdsättningen inom fastigheten ska utföras så att dagvatten vid extrema
situationer kan avledas ovan mark utan att byggnader eller anläggningar skadas.
Ett förslag på höjdsättning ges i dagvattenutredningen, se figur nedan. Vid ett 100års regn har Sweco beräknat att vattnet leds mot diket i nordvästra delen av
planområdet. Diket leder sedermera till en grönyta med hög infiltrationsförmåga.
Ytan ligger delvis inom utpekad naturmark och delvis inom fastigheten Björkö 3:11,
att ytan behålls är en grund i bedömningen av omgivningspåverkan.
I anslutning till planområdet (inom kvartersmarken) finns ett bevuxet dike dit
dagvattnet leds. Med hjälp av detta dike kommer ytterligare en del av dagvattnet att
renas innan det når recipienten Motala ström.
Vidare föreslås att takavvattning förses med utkastare. I de hårdgjorda ytor som
anläggs föreslås att dagvattenbrunnar med gallerbetäckning installeras. Dessa
brunnar ansluts till ett föreslaget fördröjningsmagasin i parkeringsytan. Flöde ut
från fördröjningsmagasin får ej överstiga 15,5 l/s, vilket motsvarar utflödet från
området före planerad exploatering.
Den planerade exploateringen av fastigheten Björkö 3:11 innebär viss bebyggelse,
men naturmark bibehålls på en stor del av ytan. Dagvattenutredning visar på att
dagvattnet kan tas om hand inom den egna fastigheten, enligt LOD, vilket är i
enlighet med Linköpings kommuns dagvattenpolicy.

20
Detaljplan i Ljungsbro för Björkö 3:11 m.fl.

Figur. Förslag på höjdsättning inom området.

Fjärrvärme/fjärrkyla
Området kan anslutas till fjärrvärmenätet via ny ledningsdragning från
Korpbergsgatan eller Hällestadsvägen.

El
Elförsörjning sker genom anslutning till befintlig elcentral väster om planområdet.

Tele och opto
Utsikt Bredband AB har kanalisation i Björkdalsgatan och möjlighet att ansluta
området till fiber finns via den.

Avfall
Avfallshantering kommer att hämtas vid gemensamma miljörum som placeras
inom området.

Avvägningar och hänsyn till motstående intressen
Under samrådet inkom ett flertal yttranden som motsatte sig exploateringen främst
utifrån aspekterna att planen inte var förenlig med översiktsplanen, trafiksäkerhet,
rekreationsvärden som tas bort samt att området inte anpassats/tar hänsyn till
kringliggande bebyggelse i tillräcklig grad.
Efter samrådet har ett flertal utredningar tagits fram som tillsammans med
inkomna yttranden ligger till grund för de revideringar som gjorts av
planhandlingarna.
Utifrån utredningen av fornlämningens utbredning har en avvägning gjorts att inte
gå vidare med slutundersökning av fornlämningen, utan istället lämna området
utanför exploateringen.
Naturmarkens utbredning har bestämts utifrån fornlämningens omfattning men
omfattar ytterligare mark västerut. Den marken läggs som naturmark utifrån att
marken utifrån topografin bedöms svår att bebygga och utifrån att marken har
höga rekreationsvärden för de närboende idag.
Den sammanvägda bedömningen har gjort att bebyggelseförslaget har minskat ner
i omfattning jämfört med samrådsförslaget. I samrådsförslaget omfattande
förslaget ca 29 bostäder och i granskningsskedet ca 16 bostäder.
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Genomförande av detaljplanen

I detta kapitel redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och
tekniska åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Genomförandefrågorna har ingen självständig
rättsverkan utan utgör en del av planhandlingarna och ska vara vägledande vid
genomförandet av detaljplanen.
Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar,
VA-anläggningar, vägar m.m. regleras, prövas och genomförs enligt respektive
särskilda lag.

Organisatoriska frågor
Tidplan för detaljplanen
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande. Planprocessen beräknas i
huvudsak kunna följa nedanstående tidplan.
Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång som en följd av
oförutsedda händelser.

Tidplan för detaljplanen
Samråd

Våren 2017

Granskning

Hösten 2021

Antagande

Hösten 2021

Laga kraft, tidigast

Årsskiftet 2021/2022

Utbyggnad inom allmän plats

2022

Utbyggnad inom kvartersmark,
byggstart

2022

Fastighetsrättsliga åtgärder som möjliggörs genom planförslaget, med syftet att
säkerställa markanvändningen för fastighetsägarna, ska genomföras så snart
detaljplanen har vunnit laga kraft.

Genomförandetid
Planens genomförandetid ska vara fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men kan då
ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för t.ex.
förlorad byggrätt.
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Allmän plats
Linköpings kommun är huvudman för allmänna platser inom planområdet. Det
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och skötsel av dessa områden.
Kommunens driftansvar ökar därmed då mark som i nuläget ägs av exploatören
ska planläggas som naturmark och överföras till kommunen.
Kvartersmark
Detaljplanen omfattar kvartersmark avseende ändamålet bostäder. För
fastighetsbildning, byggnation samt övrigt genomförande inom kvartersmark
ansvarar exploatören. Fastighetsägaren ansvarar också för utbyggnad av det
sekundära ledningsnätet inom den egna fastigheten.
Teknisk försörjning
Tekniska verken AB är huvudman för allmänna VA-ledningar och
fjärrvärmeledningar och ansvarar för utbyggnad och skötsel. Tekniska verken
ansvarar även för avfallshanteringen. Tekniska verken Nät AB är huvudman för
allmänna elledningar.
Anslutningsavgifter kommer tas ut enligt gällande taxa.
Anslutningspunkt för vatten och avlopp kommer tillhandahållas vid fastighetsgräns
till Björkö 3:11 i anslutning till Tallkullegatans vändplan. Om kvartersmarken efter
fastighetsbildning kommer att utgöra flera fastigheter ska särskilt avtal upprättas
mellan exploatören och Tekniska verken avseende den tekniska försörjningen av
området.

Avtal
Ramavtal
Ramavtal har tecknats mellan Botrygg Fastigheter HB och Linköpings kommun
med anledning av detaljplanearbetet för berörda fastigheter. Ramavtalets syfte är
att lägga fast förutsättningar för planläggning och exploatering samt att reglera
parternas åtagande och ansvar i detaljplaneprocessen. Ramavtalet reglerar även
kostnaderna för detaljplanen, därmed ska ingen planavgift erläggas i samband med
kommande bygglov eller anmälan.
Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatören och Linköpings kommun
inför antagandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet avser att reglera
detaljplanens genomförande i form av kvartersmarkens bebyggande, slutreglering
av plankostnader, uppkomna kostnader förknippat med åtgärder på allmän plats,
marköverföringar m.m.
Överenskommelse om fastighetsreglering
En överenskommelse om fastighetsreglering ska tecknas mellan Linköpings
kommun och ägaren till Björkö 3:11 avseende markområden som ska överföras
mellan kommunens och exploatörens fastigheter samt bildande av servitut.
För ytterligare beskrivning, se vidare nedan under Fastighetsrättsliga frågor och
konsekvenser.
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Fastighetsägare
Planområdet omfattas av tre fastigheter. Kommunens fastigheter Björkö 3:3 och
Härna 19:24 samt exploatörens fastighet Björkö 3:11. Kommunens fastighet Björkö
3:67 är beläget intill planområdet men berörs av detaljplanen då mark ska
överföras till denna fastighet.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Björkö 3:3
En mindre del av fastigheten, ca 70 m2, är i detaljplanen utlagd som kvartersmark
och kommer överföras till exploatörens fastighet Björkö 3:11, grönmarkerat område
i kartan nedan.
Björkö 3:11
Ett mindre område, ca 70 m2, av Björkö 3:3 planläggs som kvartersmark och förs
över till Björkö 3:11, grönmarkerat område i kartan nedan.
Ett område om ca 8 950 m2 är i detaljplanen utlagt som kvartersmark för bostäder.
Detta kan sedan genom avstyckning bilda flera fastigheter.
Ett mindre område om ca 135 m2, är utlagt som allmän plats, GATA, blåmarkerat
område i kartan nedan, och kommer överföras till kommunens fastighet Härna
19:24.
Ett område om ca 4 350 m2 är i detaljplanen utlagd som allmän plats, NATUR,
rödmarkerat område i kartan nedan, och kommer överföras till kommunens
fastighet Björkö 3:67.
Inom kvartersmarken kommer fastigheten att belastas av två nya servitut för
allmänna gångvägar samt för in- och utfart till kommunens parkmark.
Björkö 3:67
Ett område om ca 4 350 m2, rödmarkerat i kartan nedan, som planläggs som
allmän plats, NATUR, överförs från Björkö 3:11.
Härna 19:24
Ett område om ca 157 m2, blåmarkerat i kartan nedan, som planläggs som allmän
plats, GATA, överförs från Björkö 3:11.
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NATUR
GATA

BOSTÄDER

Karta: Kartan visar de markområden som ska överföras från Björkö 3:11, Björkö
3:3 respektive Härna 19:24.

Fastighetsbildning - marköverföring
Detaljplanen medför att två områden, om totalt ca 4 480 m2, som planläggs som
allmän plats för gata och naturområde förs över från Björkö 3:11 till Härna 19:24
respektive Björkö 3:67.
Erforderlig fastighetsbildning hanteras i en överenskommelse om
fastighetsreglering mellan kommunen och exploatören. Kommunen ansöker om
fastighetsbildning och förrättningskostnaderna bekostas av exploatören.
Fortsatt eventuell fastighetsbildning av kvartersmarken ansvarar exploatören för.
Om kvartersmarken ska utgöra flera fastigheter ska avtal med Tekniska verken
upprättas angående hantering av servisledningar och anslutningspunkter för den
tekniska försörjningen av området.

Gemensamhetsanläggningar, fastighetssamverkan
Om kvartersmarken efter fastighetsbildning kommer att utgöra flera fastigheter
kan behov finnas att genom avtal, servitut, bildande av samfällighet och/eller
gemensamhetsanläggning hantera gemensamma nyttor så som t ex kvartersgator,
parkering, grönytor, ledningar m.m.

Servitut
För att möjliggöra allmänhetens tillträde till allmän plats ska servitut bildas för
allmän gångtrafik över den del av Björkö 3:11 som planeras för kvartersmark.
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Eftersom parkmarken inom Björkö 3:67, söder om planområdet, inte har någon
anslutning till allmän gata ska ett servitut bildas för in- och utfart över
kvartersmarken inom Björkö 3:11.

Bild: Röda linjer visar exempel på dragning för gångstråk som möjliggör
passage genom området. Blå streckad yta visar exempel på placering av servitut
för åtkomst till Björkö 3:67. Grön färg visar yta där servitut kan sökas för att
säkerställa åtkomst till bostädernas baksidor vid radhusbebyggelse.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kostnaderna för planen regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och
exploatören.

Kommunala investeringar och kostnader
Kommunen kommer utföra trafiksäkerhetsåtgärder i samband med tillkommande
exploatering. Kostnaderna för åtgärderna kommer regleras genom
exploateringsavtal med exploatören.
Tillkommande allmän plats med kommunalt huvudmannaskap belastar
kommunens driftbudget. Kostnadsökningen förväntas inte vara omfattande.

Exploatörens investeringar
Exploatören bekostar genomförandet av detaljplanen inom kvartersmark avseende
bygglov, fastighetsbildning, uppförande av byggnadsverk, erläggande av
anslutningsavgifter m.m.
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Exploatören ska också tillgodose och bekosta att exploateringsområdet ansluts med
lämplig passage till Tallkullegatan för vidare anslutning till befintlig kollektivtrafik
vid Hällestadsvägen.

Fastighetsbildning m.m.
All fastighetsbildning bekostas av exploatören.

Ledningsåtgärder
Tekniska verken kommer tillhandahålla anslutningspunkt för vatten och avlopp
invid exploatörens fastighetsgräns i anslutning till Tallkullegatans vändplan. Vid
efterföljande fastighetsbildning av kvartersmarken ansvarar exploatören för alla
kontakter med ledningsägare och för att avtal upprättas. Vid behov av upplåtelse av
ledningsrätt, alternativt servitut, ansöker och bekostar ledningsägaren åtgärden.
Ledningarna ska så långt som möjligt vara kvar i befintliga lägen. Om dessa
behöver flyttas bekostas flytten av exploatören.

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter betalas enligt gällande taxa. För mer information kontakta
Tekniska verken.

Bygglov, anmälan och planavgift
Framtagandet av detaljplanen bekostas av exploatören i enlighet med upprättat
ramavtal, därmed ska ingen planavgift erläggas i samband med kommande bygglov
eller anmälan i enlighet med detaljplanen.
Det åligger dock exploatören att ansöka om och bekosta bygglov eller anmälan
enligt Linköpings kommuns Plan- och bygglovstaxa.

Tekniska frågor
Allmän plats
Linköpings kommun är huvudman för allmänna platser (naturmark och gata) inom
området och ansvarar för iordningställande av den allmänna platsen. Kostnader för
åtgärder på allmän plats kopplat till den nya detaljplanen hanteras genom
exploateringsavtal mellan exploatören och kommunen. Kommunen ansvarar för
drift och underhåll av den allmänna platsmarken.

Parkering
Parkering för boende och besökare, både vad avser bilar och cyklar, ska anordnas
inom kvartersmark. Parkeringsantalet ska överensstämma med Linköpings
kommuns parkeringsnorm.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Tekniska verken är huvudman för det allmänna vatten-, avlopps- och
dagvattennätet. Tekniska verkan svarar därmed för utbyggnad, drift och underhåll
fram till anvisad anslutningspunkt i Tallkullegatan.
Dagvatten
Tekniska verken ansvarar för omhändertagande av dagvatten på allmän plats.
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Exploatören ansvarar för att vidta åtgärder inom kvartersmarken så att den
framtida dagvattenavledningen från planområdet inte ökar jämfört med dagens
markanvändning. Beroende på gestaltningen av området och behovet av ytor kan
olika typer av dagvattenanläggningar komma att användas.
Det befintliga diket inom Björkö 3:11 är en del av dagvattenhanteringen för
kvartersmarken vilket innebär att det även framöver är exploatören som ansvarar
för drift och underhåll av diket.
Fjärrvärme
Tekniska verken är huvudman för det allmänna fjärrvärmenätet och svarar för drift
fram till anvisad anslutningspunkt. Anslutning anses möjlig via Björkdalsgatan.
El
Elnätet ägs av Tekniska verken AB. Ny bebyggelse kan anslutas till det befintliga
elnätet.
Opto
Utsikt Bredband AB har kanalisation i Björkdalsgatan och området kan anslutas till
fiber via den.
Avfall
Tekniska verken i Linköping AB ansvarar för omhändertagande av avfall från
planområdet.
Exploatören ansvarar för att miljörum anläggs enligt Tekniska verkens riktlinjer
avseende utformning av utrymmen, framkomlighet för hämtningsfordon m.m.

Geoteknik
Tekniska verken i Linköping AB har på uppdrag av Linköpings kommun gjort en
geoteknisk undersökning och radonmätning av det aktuella planområdet.
Undersökningen är en vägledning för att indikera områdets byggbarhet.
Grundläggning ska ske enligt rekommendationer i den geotekniska utredningen.
Grundkonstruktionen ska utföras radonskyddande.

Tekniska utredningar
Utredningar som har tagits fram och biläggs planhandlingarna:
Geoteknisk undersökning
PM Dagvatten
Trafikutredning
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Behovsbedömning om
detaljplanen antas medföra
betydande miljöpåverkan

Vad är en behovsbedömning? Vad är betydande
miljöpåverkan?
Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska det till en detaljplan som bedöms
medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållningen med
mark vatten och andra resurser även upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.
För varje detaljplan ska det därför göras en behovsbedömning, för att avgöra och ta
ställning till om detaljplanen kan antas påverka så pass mycket att en
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram (enligt PBL 4 kap 34
§).
Om detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan räcker
redovisningen av konsekvenser under rubrikerna Detaljplanens innebörd och
Miljö- och riskfaktorer. Vad som avgör om en detaljplan har betydande
miljöpåverkan eller inte styrs dels av lagstiftning (förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar 1998:905) och är dels en avvägning av de
sammantagna inverkande faktorerna samt lokala förutsättningar.
Denna detaljplans behovsbedömning redovisas nedan under rubrik Slutsats och
ställningstagande som tagits fram med hjälp av en miljöchecklista. Observera att
bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny kunskap tillförs
detaljplanen.

Slutsats och ställningstagande
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte
bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6
kap 11§, med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4). Motivet till
ställningstagandet grundas på ovanstående beskrivning, den analys som redovisas i
miljöchecklistan samt aktuellt underlagsmaterial, se rubrik Referenser.
En miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte
upprättas för ”Detaljplan i Ljungsbro för del av Björkö 3:11 m.fl.”.
Dock skall en begränsad beskrivning och bedömning av planens inverkan på miljön
göras för följande aspekter:
-

Klimatanpassning
Trafik
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Dessa aspekter beskrivs under rubrikerna Detaljplanens innebörd och Miljö- och
riskfaktorer.

Miljöchecklista - grund till behovsbedömningen
Miljöchecklistan nedan utgör ett underlag för en samlad bedömning av den
inverkan som detaljplanens genomförande medför på miljön, hälsan och
hushållningen med mark, vatten och andra naturresurser. Bedömningen ska också
visa om lokaliseringen är lämplig med hänsyn till faktorer i omgivningen.
Observera att bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny
kunskap tillförs detaljplanen.

Orientering
Planområdet omfattar 1,5 hektar mark.
Detaljplanen utgår från ett förslag innehållande 17 rad-, par- eller kedjehus i
maximalt 2 våningar.

Parameter

Platsen

Påverkan

+

0

– BMP

Här redovisas alla
intressen som är
berörda enligt bilaga 2
och 4 i MKBförordningen

Här beskrivs parameterns
värden/ och eller brister,
miljöpåverkan på platsen i
dag. Omgivningens betydelse
och sårbarhet.

Hur påverkas respektive
parameter av att planens
genomförs?

Här antyds om
påverkan är
positiv,
obetydlig eller
negativ för
aktuell aspekt

1. Markanvändning och markförhållanden
Markanvändni
ng

Planen innebär en förändring i
nyttjande av marken som idag
består till stora delar av
igenvuxna betesmarker med
yngre tätvuxen skog
innehållande mycket asp och
björk.
I översiktsplan för Ljungsbro
och Berg är området markerat
som att viss förtätning är
möjlig.

Geologi

Området är kuperats. Marken
består till stora delar av
moränmark.

Den mark som påverkas används
idag främst som rekreationsyta.
Vissa specifika naturvärden har
pekats ut på området och dessa
har getts skyddsbestämmelse i
plankartan.

-

Delar av rekreationsområdet
skyddas genom Naturbestämmelse
och kommer inte exploateras.

Geoteknisk undersökning har visat
att marken är byggbar. Byggnader
ska uppföras radonsäkert.

0

Grundläggning ska göras i enlighet
med rekommendationer i
utredningen.
Inga kända föroreningar

0

Förorenad
mark

2. Vatten och miljökvalitetsnorm för vatten
I områdets norra del har
grundvattennivån uppmätts

Planen bedöms inte påverka detta.
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0

Vid
risk/möjlig
betydande
miljöpåverkan
kryssas denna
ruta

Yt- och
grundvatten

Dagvatten

att ligga på nivån ca +78 m (ca
4,5 m under markytan).
Planen innebär en ökning av
tak- och hårdgjorda ytor.
Åtgärder ska vidtas på
tomtmark så att den framtida
dagvattenavledningen från
planområdet inte ökar jämfört
med dagens markanvändning.

Exploateringen bedöms inte
påverka möjligheterna till att
uppnå miljökvalitetsnormerna då
föroreningsbelastningen bedöms
som mycket liten.
Dagvattenutredningen visar att ett
fördröjningsmagasin om ca 17-32
m3 krävs.

-

3. Luft och miljökvalitetsnorm för luft
Luft

Området bedöms inte vara i
riskzonen för att klarar MKN
luft

Planförslaget påverkar inte
möjligheterna att uppnå MKN för
luft.

o

4. Skyddade områden och arter
Berörs inte

0

Berörs inte

0

Berörs inte

0

Riksintressen

Områdesskydd
vatten, natur
och arter

Områdesskydd
kultur

5. Naturvärden och biologisk mångfald
Naturmiljö

Grönstruktur,
rekreation och
friluftsliv

Höga naturvärden har
identifierats inom
planområdet i form av träd.

De utpekade värdena har skyddats
genom n1-bestämmelse eller ligger
inom Naturmark.

Planförslaget innebär
exploatering av jungfrulig
mark. Området har idag ett
värde som rekreationsyta för
närområdet.

Delar av den mark som används
som rekreationsyta kommer
försvinna i och med planförslaget.
Delar av ytan läggs dock som
naturmark vilket gör att den
långsiktiga användningen säkras.

+

-

6. Kulturvärden och arkeologi
Inga kulturellt betydelsefulla
områden berörs.

0
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Planen
innebär en
försämring i
jämförelse
med att
exploateringen
inte
genomförs.
Föreslagna
åtgärder
bedöms vara
tillräckliga för
att minska
effekten av
detta.

Historiskt och
kulturellt
betydelsefulla
områden eller
byggnader

Fornlämningar

En fornlämning finns inom
området.

Området läggs som naturmark i
plankartan och skyddas därmed.

0

7. Klimat och naturresurser
Klimat och
klimatförändringar

Området bedöms inte vara
särskilt utsatt för
konsekvenser kopplat till
klimatförändringar.

De åtgärder som ska vidtas för
dagvatten har räknats utifrån
klimatfaktor 1,25.

-

Det gör att bebyggelsen anpassas
till de krav som ställs idag.

Berörs inte

0

Naturresurser

Energi,
transporter och
avfall

Den planerade användningen
är inte av sådant slag att den
genererar några omfattande
transporter.

Miljöhus ska anläggas inom
kvartersmark. Möjlighet till
sopsortering ska finnas.

0

8. Risker och störningar för människa och miljö
Buller

Området är inte bullerutsatt i
dagsläget.

Genomförande av planen bedöms
inte innebära höga bullernivåer.
Störningar av tillfällig karaktär
kommer dock att förekomma
under byggtiden.

0

Berörs inte

0

Berörs inte

0

Transport av
farligt gods på
väg och järnväg

Risk från
verksamhet
och flyg för
människor och
miljö

Övriga risker
störningar för
människa och
miljö

Inga risker eller störningar har
identifierats för området i
dagsläget.

Planförslaget innebär en viss
ökning av trafik i området.
Ökningen bedöms inte vara av den
storlek att det innebär en ökad risk
för olyckor.
Vissa åtgärder kommer att vidtas
för att höja trafiksäkerheten.

9. Planen
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0

Planen

Ja/Nej

Kommentar

Nej

Planen tillåter användningen B-bostäder och NATUR och kommer inte
att ge upphov till verksamheterna med tillståndskrav.

Nej

Planen påverkar inte andra planer och projekt.

Nej

Planen innebär en relativt liten exploatering och bedöms inte ha
påverkan för att uppnå miljömål och hållbar utveckling. Planen kan
dock innebära en viss ökning av bilåkande vilket har en mindre
klimatpåverkan.

Innebär miljöproblem som
är relevanta för planen själv?

Nej

Inga miljöproblem har identifierats i planarbetet.

Påverkans
gränsöverskridande art?

Nej

Ingen sådan påverkan.

Medger planen
förutsättningar för
verksamheter och åtgärder
med tillstånd eller liknande?

Har planen betydelse för
andra planers och programs
miljöpåverkan?

Har planen betydelse för
integrering av miljöaspekter,
miljömål och hållbar
utveckling?

10. Sammanvägd bedömning och summering av planens påverkan
Planen

Kommentar

Påverkans omfattning och
fysiska omfattning?

Planområdet berör en relativt liten yta. Då marken idag är skogsmark innebär
planförslaget en väsentlig ändring av markanvändningen. Den påverkan som planen
har bedöms kunna hanteras inom planområdet utifrån aspekter som dagvatten och
säkerställande av rekreationsyta.
Den ökade trafikmängden bedöms inte vara problematiskt ur
trafiksäkerhetssynpunkt.

Påverkans sannolikhet,
frekvens, varaktighet och
avhjälpbarhet?

Påverkans totaleffekt,
betydelse och komplexitet?

Delar av den rekreationmark som idag används kommer att försvinna. Då det finns
god tillgång till skog och naturmark i närområdet bedöms att nya ytor för lek och
rekreation finns att tillgå.
Den nya bebyggelsen bedöms inte utgöra en störning när byggskedet är färdigställt.
Vissa trafikåtgärder ska genomföras för att förbättra trafiksäkerheten.
Planen möjliggör för en relativt liten exploatering i en befintlig miljö. Inga nya gator
kommer att anläggas kopplat till exploateringen men en ny in-/utfart kommer
anläggas. Exploateringen har nu ytterligare minskat ner och är anpassad utifrån de
naturliga förutsättningarna på platsen vilket gör påverkan mindre.
Planen bedöms därmed ha en liten påverkan på miljö. Den påverkan som
identifierats bedöms i stor del kunna avhjälpas inom planområdet.
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Plankarta

Observera att detta är ett urklipp från originalplankartan. Den formella plankartan
är i formatet A2 och i skala 1:1000. Kartan finns tillgänglig på Kontakt Linköping
på Stadsbiblioteket under granskningsskedet. Handlingarna finns dessutom på
kommunens webbplats.
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Planbestämmelser
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