Detaljplan i Ljungsbro
för del av Björkö 3:11, m.fl.
Planbeskrivning & behovsbedömning

Planområde

2017-02-07
Dnr. Sbn 2015-668

Detaljplan i Ljungsbro för del av Björkö 3:11

Sammanfattning av planförslaget
Detaljplanen innehåller förslag till bostadsbebyggelse, cirka 29 stycken bostäder i
form av par-, rad eller kedjehus.
Översiktsplanen Ljungsbro och Berg har pekat ut stadsdelen Ljungsbro som
attraktiv med bland annat dess närhet till natur och fritidsaktivitet och kort
pendlingsavstånd till Linköping. Översiktsplanen påvisar stora möjligheter för
stadsdelen att utvecklas som boplats och med anledning av detta planer på en
utbyggnad i Ljungsbro med cirka 1500 bostäder.
Förtätning av detta slag är förenlig med översiktsplaner och anpassas utefter
områdets förutsättningar på sådant vis att riksintressen och kulturmiljön inte
påverkas negativt d.v.s. är förenlig med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken.
TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Roger Stigsson
Planarkitekt/Projektledare
Emily Golrang
Planarkitekt

Handlingar & planprocessen
Planhandlingarna består av:
 Detaljplanekarta med bestämmelser, i skala 1:1000
 Planbeskrivning inklusive bedömning av behovs och avgränsning av
ev.miljökonsekvensbeskrivning, MKB
 Grundkarta

Planarbetet sker i en process där berörda får möjlighet att lämna synpunkter på planförslagen. Figuren
illustrerar planprocessen och var i processen som planarbetet är just nu. I figuren finns också en
uppskattad tidplan. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900).
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Planens bakgrund och syfte
Planområdet ligger i stadsdelen Ljungsbro, cirka 15 kilometer nordväst om
Linköping. Planen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse.
Planområdet är ca 1 hektar stort och innehåller cirka 29 bostäder.
Fastigheten är idag inte detaljplanelagd och består främst av skog samt
igenvuxna betesmark. Området används främst som rekreationsområde.
Utbyggnad enligt planförslaget innebär ianspråktagande av naturmark. De
mest värdefulla naturinslagen på fastigheten sparas och ges ett tydligt skydd
som naturmark av skogskaraktär.
Ett bakomliggande syfte till detaljplanen är kommunens ambition att öka
mångfalden av bostadstyper avseende bostadsstorlek, arkitektonisk
utformning och upplåtelseform.

Planförslag
Ny bebyggelse
Bebyggelsens huvudsakliga innehåll
Bebyggelsens huvudsakliga innehåll är bostäder. Planförslaget föreslår
småhusbebyggelse i form av rad-, par- och kedjehus. Antal bostäder som
planeras är cirka 29 stycken och antalet beror på vilken typ som byggs.
Bostäderna kommer att upplåtas som bostadsrätter. Bebyggelsen kommer att
anpassas till kringliggande befintliga hus, bland annat reglerar detaljplanen
högsta tillåtna byggnadshöjd med hänsyn tagen till intilliggande bebyggelse.
För småhusbebyggelsen föreslås max byggnadsarea 100 m2 och får
maximalt vara två våningar, vind får inte inredas därutöver. Det får
maximalt finnas 3 sammankopplade småhus i rad.
Bostäderna ska ha sadeltak i lutning 20-30 grader. Takmaterial skall vara
röda tegelpannor.
Parkeringsplatser för bilar och cyklar kommer att iordningställas inom
fastigheten. Parkeringsplatser för funktionshindrade ordnas i området.

Gestaltning och kulturmiljöer
Strukturen av planområdet är bland annat anpassad efter rådande
förutsättningar. En del av området består av lek- och rekreationsområde,
med syftet att skydda och förstärka det område som har höga naturvärden
och värden för rekreation.
Detaljplanen föreslår småhusbebyggelse, vilket anses gynna mångfalden av
bostadstyper beträffande bostadsstorlek, arkitektonisk utformning och
upplåtelseform.
En viktig förutsättning i detaljplaneområdet är den omgivande naturmarken
som bidrar till värdefulla element i området. Naturmarken bidrar med
element, bland annat som stora värdefulla ekar och tallar.
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I Ljungsbro påvisar fornlämningsfynd områdets rika historia. Fynden visar
på att människor har funnits i trakten sedan stenåldern.
I anslutning till planområdet finns ett områden med boplatslämningar,
betecknad som Vreta kloster 201:1. Dessa lämningar och dess avgränsning
skall undersökas och kan komma att förändra planområdets avgränsning.

Tillgänglighet
I samband med planering och utveckling av planområdet kommer
Linköpings kommuns Funktionshinderspolitiska program, antaget av
kommunfullmäktige 2008-12-09, att beaktas. Bland annat kommer
höjdsättning av gator och trottoarer ske med hänsyn till gällande
tillgänglighetskrav. Granskningen av hur tillgängligheten tillgodoses inom
planområdet sker i bygglovsprövningen.

Natur, park och rekreation
Fastigheten, där planområdet ligger 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/sydväst, mot
Björkdalsgatan, finns också några värdefulla grova ekar och tallar. I östra
delen av fastigheten, utanför planområdet går en mindre kraftledning, bl. a
över ett bergskrön med delvis branta sidor och berg i dagen. På ömse sidor
om kraftledningsgatan och rakt igenom området från norr till söder, breder
en äldre tall dominerad och variationsrik blandskog ut sig. Den utgör en
attraktiv och väl nyttjad rekreationsskog som även är av betydelse för
biologisk mångfald. De gamla, grova tallarna är värdefulla i sig och
artrikedomen med både svampar, växter och djur är stor. Detta delområde
(ca 3 ha av totalt ca 7 ha) undantas från exploatering.
Planområdet har begränsats i areal så att de mer värdefulla delarna av
fastigheten Björkö 3:11 inte tas i anspråk utan skyddas.
En lekmiljö anpassad för barn kommer att anordnas för att motsvara behovet
för de nya bostäderna.
Bostäderna placeras med hänsyn till naturkvalitéer som b.la. berg i dagen
och träd. Fornlämningsområdet kommer inte att påverkas.

Vattenområden
Inom planområdet finns ett dagvattendike som sträcker sig från fastighets
nordvästra sida, från Björkdalsgatan och in mot planområdets mitt. Detta
dike kommer att bevaras och bostäder placeras med hänsyn till viktiga
naturelementet.
Vidare ska en dagvattenutredning göras inför granskningsskedet.
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Gator och trafik
Gatunät, gång- och cykeltrafik
De planerade bostäderna som inryms inom planområdet kommer att angöras
från Björkdalsgatan och Tallkullegatan, med ungefär lika fördelning från
respektive gata.
En ny gång-och cykelväg kommer att anläggas och sträcka sig från
Tallkullegatan norrut och ansluta mot Björkdalsgatan.

Kollektivtrafik
Det finns två busslinjesträckningar som ansluter i Ljungsbro och har relativt
täta turer till Linköping.
Närmaste busshållplats i förhållande till planområdet finns på
Hällestadsvägen. Det tar cirka 36 minuter med buss till Resecentrum i
Linköping.

Parkering, varumottagning, utfarter
Parkering för cyklar och bilar kommer att anordnas inom fastigheten.
Kommunens parkeringspolicy ska tillgodoses. Parkeringsnormen är 11
bilparkeringsplatser samt 30 cykelparkeringsplatser per 1000 m2 BTA.
Parkeringslösning ska redovisas och prövas vid bygglov.
Två större parkeringar kommer att anläggas inom planområdet, dels längst
vid Björkdalsgatan och dels vid Tallkullegatan. Hämtning av hushållssopor
och postutdelning kommer att ske vid de gemensamma parkeringsplatserna,
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.

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. Inom planområdet finns en höjdrygg/vattendelare. Dagvatten från
planområdet skall fördröjas så att den framtida markanvändningen inte
avleder mer dagvatten från området än dagens markanvändning. En
dagvattenutredning kommer att tas fram inför granskning.

Värme
Höjderna i området försvårar fjärrvärmeanslutningar idag. För att lösa detta
krävs ett E-område för tekniska anläggningar. Fjärrvärmen kommer att dras
via Hällestadsvägen och Tallkullegatan till det nya området. E-området
placeras väster om Tallkullegatan vändplats, för bäst möjliga
anslutningsplats.
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El
Elförsörjning sker genom anslutning till befintlig elcentral i området närhet.

Avfall
Avfallshantering kommer att hämtas vid gemensamma miljörum som är
placerade i anslutning till infarterna till det nya området.

Tele
Tekniska Verken kommer att lägga ned tomslang i området inför framtida
utbyggnad av tele, opto osv.

Åtgärder för att förebygga olyckor, störningar,
föroreningar m.m.
Bullerstörningar är inte av den art att man behöver avskärma bebyggelsen
från kringliggande gator. Eventuella föroreningar i marken kommer att
hanteras innan byggnation kan startas.

Administrativa bestämmelser m.m.
Huvudmannaskap
Huvudmannaskap för de gemensamma ytorna blir enskilt, då planen inte
innehåller några allmänna platser. Fastighetsägaren till Björkö 3:11 ansvarar
för utbyggnad, ombyggnad samt drift och underhåll av kvartersmarken.
Teknisk försörjning
Tekniska verken är huvudman för allmänna VA-ledningar,
fjärrvärmeledningar och el-ledningar. Tekniska Verken ansvarar även för
avfallshantering. Fastighetsägarna/exploatörerna ansvarar på motsvarande
sätt för utbyggnad och skötsel av kvartersmark.
Nätbolagen ansvarar för utbyggnad och skötsel av de allmänna ledningar
som finns i planområdet.

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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Planens genomförande
Påverkan på miljön, sociala förhållanden m.m.
av planens genomförande
Planen bidrar till en större tillgänglighet i området i och med en ny gång-och
cykelväg som sträcker sig från Tallkullegatan norrut och ansluter mot
Björkdalsgatan. Lekmöjlighet inom planområdet säkerställs även i
detaljplanen.
Planförslaget medger småhusbebyggelse i bostadsrättsform vilket saknas i
den här delen av Ljungsbro. Detta gör att fler människor med olika
ekonomiska förutsättningar kan bosätta sig i området.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Planförslaget bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken.

Överensstämmelse med översiktsplanen
Översiktsplanen har pekat ut stadsdelen Ljungsbro som attraktiv med bland
annat dess närhet till natur och fritidsaktivitet och kort pendlingsavstånd till
Linköping. Det finns även en strävan till att öka attraktiviteten i stadsdelen
Ljungsbro och skapa en bärkraftig ort. I takt med detta försöker man öka
befolkningsunderlaget, därmed blir bostadsbyggande en viktig aspekt för att
möjliggöra detta.

Planens utformning och hänsyn till motstående intressen
En avvägning har gjort gällande hur mycket av området som kan
exploateras och med anledning av detta har stora delar av planområdet
avsatts för naturändamål med lekmöjligheter. Placering av ny bebyggelse
anpassas till topografiska förutsättningar.

Jämställdhet och trygghet
En säker och framkomliga gång- och cykelförbindelser kommer att anläggs
och gaturummen kommer att utformas till ett småskaligt bostadsområde.
Grönskan kommer även användas som ett medel i att främja
trygghetsskapande utformning. Planen innefattar även lekytor.
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Beskrivning av planens fastighetsrättsliga och
ekonomiska konsekvenser
Fastighetsregleringar
Område 2 av fastigheten Björkö 3:67 (se
kartan) ska överföras genom
fastighetsreglering till Björkö 3:11.
Den kommunala gång-och cykelvägen ska
genom fastighetsreglering överföras från
Björkö 3:11 till den kommunala
gatufastigheten Björkö 3:67.
Linköpings kommun ansöker om
fastighetsregleringen och Botrygg AB
betalar förrättningskostnaden.

Kartan visar fastigheten 3:67

Inlösen, ersättning
Ersättning för den mark som överförs till Björkö 3:11 från Björkö 3:67
kommer att regleras i exploateringsavtalet.

Planekonomi
Plankostnader

Plankostnaderna regleras i avtal mellan kommunen och byggherren.

Exploateringsekonomi & anslutningsavgifter
Kommunen reglerar exploateringskostnaderna genom exploateringsavtal.
Anslutningsavgifter betalas enligt gällande taxa.

Exploateringsavtal
Linköpings kommun ska teckna ett exploateringsavtal med fastighetsägaren,
tillika exploatören till Björkö 3:11 innan detaljplanen antas.
Exploateringsavtalet kommer att reglera genomförandet av detaljplanen,
marköverlåtelser, fastighetsbildning, exploateringsbidrag för åtgärder inom
allmän plats som fastighetsägaren ska betala, åtgärder inom allmän plats,
föreskrifter gällande byggnation, erläggande av avgifter för detaljplanen
etc., garantier för exploateringsbidragets betalning, villkor för detaljplanens
antagande och övriga villkor för detaljplanens genomförande.
Fastighetsägaren kommer att få betala exploateringsbidrag för nyanläggning
av allmän gång- och cykelväg i östra delen av planområdet.

Planeringsförutsättningar
Plandata
Planområdet ligger i norra delen av Ljungsbro, norr om Motala ström.
Området innefattar ca 1 hektar och ägs idag Fastighetsbolaget Duvkullen
H/B.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Planområdet ligger inom Översiktsplanen Ljungsbro Berg, antagen i januari
2015. Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktliga planering och
enligt Översiktsplanen för Ljungsbro och Berg är planområdet aktuellt för
förtätning.

Natur
Mark, vegetation och naturmiljö
Planområdet består idag främst av skogs- och ängsmark

Park, lek och rekreation
Inom planområdet kommer en lekplats att anordnas och det kommer finnas
naturmark tillgänglig för rekreation.

Geotekniska förhållanden, förorenad mark och radon
En geoteknisk undersökning utfördes under hösten 2016 som konstaterade
att markytan är i områdets västra hälften belägen mellan +82 och +84 m. I
den östra hälften faller sedan 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 ställvis främst i områdets centrala delar av planområdet, 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 därför utföras radonskyddande.

Fornlämningar och kulturmiljöer
I anslutning till planområdet finns fornlämningar efter en stenåldersboplats.

Befintlig bebyggelse
Området är idag inte detaljplanelagt och på planområdet finns idag ingen
befintlig bebyggelse.
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Offentlig och kommersiell service
Närservice för området finns i huvudsak i Ljungsbros centrum, och där finns
skolor, förskolor, butiker, vårdcentral m.m.

Gator och trafik
Gatunät, gång- och cykeltrafik
Idag angörs planområdet via Björkdalsgatan alternativt via Tallkullegatan.

Kollektivtrafik
Närmst busshållplats i förhållande till planområdet finns på
Hällestadsvägen. Det tar cirka 36 minuter med kollektivtrafik till
Resecentrum i Linköping.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kan försörjas med vatten och avlopp från Tallkullegatan. Då det
finns en vattendelare genom området kan det krävas att markhöjderna
justeras så att avledning kan ske dit.

Värme
Fjärvärmeledningar finns idag inte i området.

El
Det finns en elstation i närområdet, vilket gör att området kan elförsörjas
utan problem.

Medverkande tjänstemän
Roger Stigsson, planarkitekt: Projektledare för planprocessen, Teknik- och
samhällsbyggnadskontoret
Emily Golrang, biträdande planarkitekt, Teknik- och
samhällsbyggnadskontoret
Thobias Dahlqvist, mark- och exploateringsingenjör, Teknik- och
samhällsbyggnadskontoret
Anna Call, mark- och exploateringsingenjör, Teknik- och
samhällsbyggnadskontoret
Anders Lindholm, trafikplanerare, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret
Gunnar Ölfvingsson, kommunekolog
Planhandlingarna har granskats av Roger Stigsson, planarkitekt, Teknikoch samhällsbyggnadskontoret
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Behov av miljöbedömning
Samlad behovsbedömning
I enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen, miljöbalken och
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar ska planer och program
som kan antas leda till en betydande miljöpåverkan miljöbedömas. För
dessa planer ska bl.a. en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. För
detaljplaner ska behovet av en miljöbedömning utredas i det enskilda fallet,
en s.k. behovsbedömning.
Som stöd för behovsbedömningen använder kommunen en checklista som
ingår som bilaga till behovsbedömningen. Här redovisas i sammanfattande
form de slutsatser som dragits i detta arbete.
Under nedanstående tre rubriker anges i sammanfattande ordalag
slutsatserna som dragits i den bilagda checklistan för behovsbedömning

Påverkan
Planförslaget innebär att privat mark, som idag främst består av skog och
igenvuxen åkermark omvandlas till bostadsändamål. Exploateringen är
förhållandevis liten och vid planering av området har stor hänsyn tagits till
de allmänna intressena och värdefulla naturelement. En naturvärdesinventering har tagits fram som underlag, vilken bland annat pekar ut träd
inom området med värdefulla naturvärden. Ekar och vissa andra utpekade
träd inom planområdet ges därför särskilda skyddsbestämmelser.
Översiktsplanen Ljungsbro och Berg har pekat ut stadsdelen Ljungsbro som
attraktiv med bland annat dess närhet till natur och fritidsaktivitet och kort
pendlingsavstånd till Linköping. Översiktsplanen påvisar stora möjligheter
för stadsdelen att utvecklas som boplats och med anledning av detta planer
på en utbyggnad i Ljungsbro med sammantaget cirka 1500 bostäder.
Detaljplanen går i linje med översiktsplanen och anses gynna Ljungsbro
genom att öka mångfalden av bostadstyper beträffande bostadsstorlek,
arkitektonisk utformning och upplåtelseform.

Platsen
Planområdet omfattar och angränsar till igenvuxen betesmark med tätvuxen
skog innehållande en viss mängd värdefulla träd och berghällar. Strukturen
på planerad bostadsexploatering kommer att anpassas till dessa
naturelement. I anslutning till planområdet ligger även ett stort
fornlämningsområde som kommer att utredas närmare.

Planen
Planförslaget innebär en mindre exploatering av bostäder. Stor hänsyn har
tagits till de kultur- och naturvärden som finns i området.

Slutsatser och ställningstagande
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella
detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan.
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Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstående behovsbedömning
och den analys som redovisas i bifogad checklista. Skälen till att kommunen
gör bedömningen att detaljplanen inte antas medföra betydande
miljöpåverkan är att exoloateringen är relativ liten och stor hänsyn har tagits
till planens naturvärden.
En miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte
upprättas för ”Detaljplan för Björkö 3:11”.
En begränsad redovisning av planens inverkan på miljön har gjorts i
planbeskrivningen under rubriken Planens genomförande, Påverkan på
miljön, sociala förhållanden m.m. av planens genomförande
Behovsbedömningen har upprättats av Emily Golrang, planarkitekt,
projektledare.
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Checklista för behovsbedömningen
Denna checklista utgör arbetsunderlag för att bedöma behovet av en
miljöbedömning av detaljplanen. Den används även för att avgränsa vilka
typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas i en ev. miljökonsekvensbeskrivning. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs
planarbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista omvärderas.
Frågeställning

Kommentarer

Planförslagets påverkan inom och utom planområdet:
Storlek och fysisk omfattning
Omfattning och
förening med andra
projekt

Planens syfte överensstämmer med Översiktsplanen Ljungsbro Berg,
antagen i januari 2015.

Utnyttjande av mark,
vatten och andra
resurser

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. Förslaget att ta i anspråk marken för
bebyggelse, är i enlighet med den inriktning som finns i Översiktsplanen
Ljungsbro Berg. Översiktsplanen har pekat ut stadsdelen Ljungsbro som
attraktiv med bland annat dess närhet till natur och fritidsaktivitet och
kort pendlingsavstånd till Linköping. Det finns även en strävan till att
öka attraktiviteten i stadsdelen Ljungsbro och skapa en bärkraftig ort. I
takt med detta vill man öka befolkningsunderlaget och därmed blir
bostadsbyggande en viktig aspekt för att möjliggöra detta.

Biologisk mångfald, djurliv
växtliv, mark, vatten, luft,
klimatfaktorer, materiella
tillgångar, landskap,
bebyggelse, forn- och
kulturlämningar och annat
kulturarv, rekreation,
transporter, energiförbrukning
m.m.

Alstrande av avfall

Den nya byggnaden i planförslaget initierar normal avfallsalstring.

Alstrande av
föroreningar och
störningar

Genomförande av planen, d.v.s. byggande av bostäder inom fastigheten
Björkö 3:11 bedöms inte medföra ökade störningar eller
föroreningar. Störningar av tillfällig karaktär kommer dock att
förekomma under byggtiden.

Utsläpp till luft och vatten,
buller, vibrationer, allergi,
elektromagnetiska fält,
skyddsavstånd m.m.

Effekternas
omfattning

Planen innebär en mindre exploatering.

Geografiskt område och
befolkningens storlek, särskilt
om nationsgräns överskrids
Effekternas
sannolikhet, frekvens,
varaktighet och
avhjälpbarhet

Risker för olyckor med konsekvenser för
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Människors hälsa
eller miljön

Ingen ökad risk för olyckor bedöms uppkomma.

Påverkans totaleffekt
Effekternas betydelse Detaljplanens genomförande bedöms få lite miljömässig betydelse.
och komplexitet.
Beakta särskilt allmänhetens
behov av information.

Planområdets och omgivningens betydelse och
sårbarhet:
Markens, vattnets och
andra resursers
förekomst, kvalitet
och förnyelseförmåga
i området

Detaljplaneförslaget innebär att fastighetsägaren byter markinnehåll
från skogs och ängsmark till bostadsändamål. Planområdet innefattar
endast en del av fastigheten Björkö 3:11. Inom planområdet kommer
även stora ytor naturmark att bevaras och de värdefullaste
naturelementen i området avses att skyddas och sparas.

Nuvarande
markanvändning

Det finns idag ingen bestämd markanvändning inom planområdet.
Marken består till stora delar av igenvuxna betesmarker med yngre
tätvuxen skoj innehållande mycket asp och björk.

Den befintliga miljöns (inomoch utom planområdet)
känslighet med särskild
uppmärksamhet på tätbefolkade
områden

Överskridna
miljökvalitetsnormer

Inga miljökvalitetsnormer bedöms komma att överskridas.

Områden där MKN överskrids
eller riskerar att överskridas

Kulturarv
Historiskt, kulturellt eller
arkeologiskt betydelsefulla
områden

Särdrag i naturen

I anslutning till planområdet finns fornlämningar efter en
stenåldersboplats. En arkeologisk förundersökning ska göras innan
exploatering.

Ej aktuellt.

Större opåverkade områden,
våtmarker, kustområden, bergsoch skogsområden

Skyddade områden

Ej aktuellt.

Riksintressen (MB 3 & 4 kap.)
Nationalparker, natur- och
kulturreservat, biotopskydd,
strandskydd, Natura 2000 m.fl.
(MB 7 kap.)

Planens karaktäristiska egenskaper:
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Anger
förutsättningarna för
verksamheter och
åtgärder avseende:

Detaljplanen medger i huvudsak bostadsändamål med skydd för de mest
värdefulla naturelementen. Markanvändningen innebär ingen risk för
omgivningsstörande verksamheter.

Plats för, slag av, storlek på,
drift av samt resurser till.
Särskilt om planen kan medge
verksamheter enligt bilaga 1,
MKB-förordningen och
sannolikheten för att sådana i
så fall etableras.

Har betydelse för
andra planers och
programs
miljöpåverkan

Nej

Kommande DP (genom
etappvis utbyggnad, kumulativa
effekter m.m.) ÖP/FÖP,
Avfallsplan,
Energiförsörjningsplan, Riktlinjer
för bostadsförsörjning,
Länstransportplan m.fl.
Nej
Har betydelse för
integreringen av
miljöaspekter/miljömål
Nationella, regionala, och
kommunala mål

Innebär miljöproblem
som är relevanta för
planen självt

Aktuell utbyggnad och verksamhet är i linje och omfattning med
kommunens översiktliga planering och pågående utveckling.

Utnyttjar planen möjligheterna
att minska befintliga och egna
miljöproblem?
Används marken på bästa sätt
ur miljöhänseende?

Har betydelse för
möjligheterna att
genomföra EG:s
miljölagstiftning

Nej

Vattendirektivet
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Plankarta

(urklipp från plankartan)
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Planbestämmelser
(urklipp från plankartan)
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Kontaktuppgifter
Adress: Linköpings kommun, Teknik- och
samhällsbyggnadskontoret, 581 81 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se
Telefon: 013-20 64 00
Hemsida: www.linkoping.se/detaljplanering

Linköpings kommun
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret
linkoping.se

