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Om miljökonsekvensbeskrivning 

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning? 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska identifiera och beskriva de effekter som 
den planerade verksamheten eller åtgärden kan ha på människors hälsa eller 
miljön. En miljökonsekvensbeskrivning ska också redovisa en samlad bedömning 
av den förväntade miljöpåverkan. Det är kommunen som tar fram en MKB och du 
som medborgare har möjlighet att ta del av informationen och lämna synpunkter 
under processen.  

Läs mer om miljökonsekvensbeskrivning på Boverkets webbplats www.boverket.se. 
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Sammanfattning 

Linköpings kommun har påbörjat detaljplanering i området Berga äng, beläget i 
södra delen av Linköping. Berga äng är idag oexploaterat och består av åkermark 
och områden med värdefulla ekar. Planområdet ligger i utkanten av stadsdelen 
Berga och har sedan länge pekats ut som ett område lämpligt för naturnära 
bostadsbebyggelse med inslag av centrumverksamhet och skola. I nära anslutning 
till området ligger Tinnerö eklandskap som både är naturreservat och ett Natura 
2000-område samt omfattas av riksintresse för naturvård enligt miljöbalken.  

I kommunens undersökning av planen (6 kap Miljöbalken) har det konstaterats att 
den riskerar att ge betydande miljöpåverkan. Därför ska en miljöbedömning 
genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Detta dokument 
utgör MKB och ingår i planhandlingen som nu ställs ut för samråd. I ett 
avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Östergötland har MKB avgränsats till att 
bedöma konsekvenser för miljöaspekterna naturmiljö och vattenmiljö. Utöver 
dessa bedöms även planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormen för vatten, 
plan-förslagets möjlighet att bidra till uppfyllande av de nationella miljömålen 
samt dess påverkan på riksintressen och andra områdesskydd.  

MKB bedömer utöver planförslaget, som utgör huvudalternativet, även ett 
nollalternativ och ett jämförelsealternativ. Sammantaget bedöms huvudalternativet 
riskera att medföra måttliga till stora negativa effekter, både på kort och lång sikt, 
på områdets ekmiljöer och de sällsynta arter som är knutna till dessa miljöer. Detta 
beror främst på ökad beskuggning av ek, att kvartersmark förläggs i nära 
anslutning till äldre ekar samt att spridningssambandet mellan ekmiljöerna och 
Tinnerö eklandskap riskerar att försvagas eller helt brytas. Då områdets ekmiljöer 
har mycket högt naturvärde och en stark koppling till Tinnerö eklandskap bedöms 
de negativa konsekvenserna av planförslaget kunna bli stora till mycket stora.  

Föroreningsberäkningar i dagvattenutredningen visar att en effektiv rening av 
dagvatten från området kan uppnås med föreslagna dagvattenåtgärder. 
Beräkningarna tyder på att ett genomförande av planförslaget ger övervägande 
positiva effekter för recipienten. Konsekvenserna bedöms bli små till måttliga 
positiva. Vid översvämning på grund av skyfall och höga flöden kommer dock inte 
dagvattenlösningarna att räcka till och konsekvenserna bedöms kunna bli små till 
måttliga negativa.  

I tabellen nedan sammanställs konsekvenserna av huvudalternativet, 
nollalternativet och jämförelsealternativet. 
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Tabell. Konsekvensbedömning av huvudalternativ, nollalternativ och 
jämförelsealternativ för samtliga avgränsade miljöaspekter. 

Miljöaspekt Huvud-
alternativet 

Noll-
alternativet 

Jämförelse-
alternativet 

Naturmiljö Stora – mycket 
stora negativa 
konsekvenser. 

Obetydliga till 
måttligt positiva 
konsekvenser. 

Måttliga negativa 
konsekvenser. 

Vattenmiljö  

dagvatten 

Små - måttliga 
positiva 
konsekvenser. 

Små negativa till 
obetydliga 
konsekvenser 

Små - måttliga positiva 
konsekvenser. 

Vattenmiljö 

översvämnings
risk 

Små - måttliga 
negativa 
konsekvenser. 

Obetydliga till 
små– måttliga 
negativa 
konsekvenser. 

Små – måttliga 
negativa 
konsekvenser. 

 

Detaljplanen bedöms kräva ett Natura 2000-tillstånd och en tillståndsansökan 
kommer lämnas in till Länsstyrelsen Östergötland. Planförslaget bedöms inte 
medföra påtaglig skada på riksintresse för naturvården. Strandskyddets syften 
bedöms inte påverkas negativt. Förutsättningarna för att uppnå miljökvalitets-
normer för vattenförekomsten Tinnerbäcken förbättras något i huvudalternativet 
och jämförelsealternativet, medan förutsättningarna är oförändrade i 
nollalternativet.  

I huvudalternativet bedöms miljömålen begränsad klimatpåverkan, ingen 
övergödning, levande sjöar och vattendrag gynnas, medan ett rikt djur- och växtliv 
och ett rikt odlingslandskap missgynnas. God bebyggd miljö bedöms varken gynnas 
eller missgynnas.  
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Inledning 

Bakgrund och syfte 
Linköpings kommun har påbörjat detaljplanering inom fastigheterna Smedstad 1:4 
m.fl. i området Berga, Linköpings kommun. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra en utveckling av stadsdelen Berga. Detaljplanen reglerar 
markanvändning och egenskaper för kvartersmark och allmänna platser i syfte att 
skapa ett vackert och trivsamt område. Detaljplanen syftar till att ge plats för cirka 
700 bostäder med inslag av centrumverksamhet där så är lämpligt. Dessutom 
syftar detaljplanen till att säkerställa plats för en kombinerad skola och 
förskolamed tillhörande skolgård. 

Området finns utpekat för bostadsbebyggelse i översiktsplanen för Linköping 
(2010) och detaljplanen har tagits fram genom tidig dialog med potentiella 
byggaktörer. Många av deras önskemål kring utformning av det nya området har 
inarbetats i plankartan. 

Planområdet är beläget i Berga, söder om Linköpings centrala delar, se Figur 1. 
Området är inte tidigare detaljplanelagt, men angränsar till befintliga bostads- och 
verksamhetsområden i Berga. Planområdet angränsar även till Tinnerö 
eklandskap, som både är ett naturreservat och ett Natura 2000-område. 

I kommunens undersökning av planen har det konstaterats att den riskerar att ge 
betydande miljöpåverkan varför en miljöbedömning ska genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Detta dokument utgör MKB och 
ingår i planhandlingen som ställs ut för samråd. 

 

Figur 1: Planområdets lokalisering i förhållande till Linköping med omnejd samt 
till Tinnerö naturreservat. 
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Strategisk miljöbedömning och process 
Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och 
beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas (Miljöbalken kap 6 1§). När en 
kommun upprättar en detaljplan ska kommunen alltid utföra en undersökning (ett 
ställningstagande) av huruvida planen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Om planens genomförande bedöms kunna medföra betydande 
miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram.  

Utöver att planens genomförande i undersökningen bedömts riskera att medföra 
betydande miljöpåverkan bedöms den även riskera att medföra påverkan på 
bevarandevärdena i det närliggande Natura 2000-området, Tinnerö eklandskap. 
Detta hanteras i en separat prövning som inkluderar en specifik miljöbedömning 
med tillhörande MKB. Ansökan om tillstånd kommer skickas in efter att 
plansamrådet genomförts och eventuella justeringar av planen inarbetats. MKB 
tillhörande tillståndsprövningen kommer antingen göras separat eller biläggas 
granskningsversionen av denna MKB. 
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Metod och process 

Process 
Miljöbedömningen av planen påbörjades tidigt i planprocessen, av kommunen 
själva, genom att olika underlag togs fram för att få kunskap om områdets värden 
och förutsättningar. Kommunen genomförde en undersökning som visade att 
planen riskerar att ge betydande miljöpåverkan och ett skriftligt undersöknings- 
och avgränsningssamråd med Länsstyrelsen Östergötland genomfördes våren 
2020. Efter avgränsningssamrådet har konsult anlitats för att fortsätta 
miljöbedömningen av planen och utforma en MKB.  

Miljöbedömningen och framtagande av MKB har därefter följt planprocessen och 
skett i dialog med planhandläggare och kommunekolog.  

Bedömningsgrunder och bedömningsmatris 
I framtagandet av MKB görs bedömningen av miljökonsekvenser i flera steg och 
beskrivs sedan i miljöaspekternas respektive kapitel. Värdet och eller känsligheten 
på platsen eller andra förutsättningar kopplade till respektive miljöaspekt beskrivs 
under kapitelrubriken Förutsättningar. Värdet kan till exempel bero på om 
området är av riksintresse (mycket högt värde), regionalt intresse (högt värde), 
kommunalt intresse (måttligt värde) eller lokalt intresse (litet värde) eller har 
skyddade eller klassade naturvärden (högt till mycket högt värde). Värdet påverkas 
också av naturvärdesklassning enligt svensk standard för naturvärdesinventering 
(högsta naturvärde, högt naturvärde, påtagligt naturvärde eller visst naturvärde). 
Planens påverkan på respektive miljöaspekt beskrivs sedan under rubriken 
Påverkan. Effekterna av påverkan beskrivs och vägs emot värdet och/eller 
känsligheten och en kvantifiering av konsekvenserna görs utifrån 
bedömningsmatrisen nedan.  

Med påverkan avses fysisk förändring, det fysiska intrånget eller annan 
förändring av markanvändningen som planen medger. 

Påverkan orsakar effekter, det vill säga förändringar i miljön som påverkan ger 
upphov till.  

Med konsekvens avses betydelsen av förändringen och är en värdering av 
effekten med hänsyn till vad den betyder för olika värden. Alltså den verkan eller 
betydelse som effekten får för miljötillståndet eller människors hälsa. 
Konsekvensen kvantifieras utifrån matrisen nedan, se Tabell 1 
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Tabell 1. Matris för kvantifiering av konsekvenser. 

 Litet värde  

 

Måttligt värde  Högt värde  

 

Mycket högt 
värde 

Stora negativa 
effekter  

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Stora konse-
kvenser 

Mycket stora 
konsekvenser 

Måttliga negativa 
effekter 

Små konse-
kvenser 

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Stora konse-
kvenser 

Små negativa 
effekter 

Obetydliga 
konsekvenser 

Små konse-
kvenser 

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Inga/obetydliga 
effekter 

Obetydliga konsekvenser 

Stora positiva 
effekter  

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Stora konse-
kvenser 

Mycket stora 
konsekvenser 

Måttliga positiva 
effekter 

Små konse-
kvenser 

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Stora konse-
kvenser 

Små positiva 
effekter 

Obetydliga 
konsekvenser 

Små konse-
kvenser 

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

 

Efter att respektive miljöaspekt konsekvensbedömts görs en samlad bedömning 
samt bedömning av kumulativa effekter, planens bidrag till uppfyllande av de 
nationella miljökvalitetsmålen samt miljökvalitetsnormer. Bedömning görs även av 
hur skyddade områden påverkas och av konsekvenser i byggskedet, i den mån de 
går att förutse. 

Underlag för bedömning 
Ett flertal utredningar har tagits fram som underlag för utformning av 
detaljplanen. Utöver platsspecifika underlag har underlag med koppling till 
naturvärdena i eklandskapet som tidigare tagits fram i regionalt och kommunalt 
naturvårdsarbete samt planeringen av stadsdelen Djurgården använts. Även 
regionala och nationella vägledningar för bedömning av påverkan på bland annat 
ek och skyddade arter används som referenser. I slutet på dokumentet finns 
utförlig referens- och underlagslista. 
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Beskrivning av området 

Planområdet 
Planområdet omfattar cirka 19,5 ha mark, se Figur 2. Öster om planområdet finns 
bebyggelse som hör till området Berga. Längs med planområdets västra sida löper 
Haningeleden och längs den norra sidan löper Söderleden. Söder om planområdet 
finns Bergadammen som är en del av Tinnerbäcken. 

På västra sidan Haningeleden ligger Tinnerö eklandskap som är ett naturreservat, 
ett Natura 2000-område samt ett område av riksintresse för naturvården. Närmast 
Haningeleden i Tinnerö eklandskap finns en allé. Söder om allén finns Smedstad 
dammar. 

 

Figur 2: Planområdets lokalisering, markerat med röd linje, i förhållande till 
Tinnerö naturreservat och omgivande bebyggelse. 

 

Inom planområdet, i dess nordöstra hörn, finns en ekmiljö kallad Nötabacken. 
Strax söder om Nötabacken ligger en skogbeklädd holme som domineras av äldre 
ekar. Marken runt ekmiljöerna och söder om holmen består av åkermark och 
naturmark ner mot Tinnerbäcken. 

Åkermarken inom planområdet sköts i nuläget genom slåtter. Ekmiljöerna är 
inhägnade och betas av nötdjur. I området finns upptrampade stigar som används 
som gång- och cykelstråk mellan Berga och Haningeleden, men även som 
förbindelse mot Tinnerö eklandskap. Planområdet är en av de sista obebyggda 
öppna markerna öster om Haningeleden i stadsdelen Berga. 
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Planer och program 

Gällande planer och program 
Området omfattas av översiktsplanen för staden, antagen av kommunfullmäktige 
2010. Planområdet benämns som område för ”bostäder med inslag av 
verksamheter”. 

I anslutning till området finns ett antal detaljplaner från olika årtal.  

 Haningeleden med flera vägar ingår i ett förslag till generalplan/områdesplan 
för del av Linköping (sydvästra länken) från 1980.  

 Norr om planområde är det sedan 2007 planlagt för handel mm inom del av 
Smedstad 1:4 och 1:24 i södra Ekkällan, Garnisonen.  

 Öster om planområdet gäller stadsplan för Stadsägan 23333A mm inom 
Västberga i Linköping från 1962. Inom området för stadsplan finns sedan 1994 
och 1995 detaljplanen för kv Lekängen mm inom Berga och detaljplan för del 
av kv Lantvärnsmannen Berga.  

 Bostäder på Pansargatan omfattas av en detaljplan från 2006 som anger 
användningen bostäder, parkering och skola.  

 Fastigheten Lekängen 1, nordöst om Nötabacken omfattas av en detaljplan från 
1994, som anger användningen bostäder och park. 

 I sydväst, inom Tinnerö eklandskap, är ett område sedan 2014 detaljplanelagt 
för friluftsliv, hästverksamhet, rekreation och bollsport. I området är idag ett 
ridsportcentrum etablerat.  

Söder om Bergadammen återfinns detaljplan i Berga för Lusthuset 1 m.fl. antagen 
2012 samt detaljplan för Ljushuvudet 1 och Lekstugan 1 m.fl. i Västerberga antagen 
1996. 

Pågående planarbeten i närområdet 
Inom stadsplanen för Stadsägan 2333 A, öster om planområdet, prövas 
möjligheten för komplettering av bostäder inom del av fastigheten 
Lantvärnsmannen 1 m.fl. Detaljplanen var på granskning under oktober månad 
2020. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till den karaktäristiska 60-talsbebyggelsen i 
närområdet samt till omgivande naturvärden.  

Söder om planområdet tar kommunen fram en ny detaljplan för område söder om 
Bergadammen inom och i närheten av befintlig detaljplan Ljushuvudet 1 m.fl. Den 
nya planen, Ljushuvudet 2 m.fl., syftar till att pröva utbyggnad av Bäckskolan och 
förskolan som byggnader i två plan, vilket kräver andra byggnadshöjder än vad 
gällande detaljplaner medger. Ansökan omfattar även frågan om att bygga en 
idrottshall inom området. Dessutom omfattar prövningen frågan om ett framtida 
vårdboende. Detta medges av gällande detaljplan men boendet behöver ha en 
större byggrätt än vad som medges i gällande plan. 

Områdesskydd och riksintressen 
Inom och i anslutning till planområdet finns både områdesskydd och riksintressen, 
se Figur 3 nedan. 

Riksintresse 
Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och 
friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 
Naturmiljön i ett visst område kan i en del fall ta skada av exploatering och andra 
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verksamheter som äger rum utanför områdets gränser. Genom länsstyrelsen kan 
staten ingripa om en exploateringsplan innebär att ett riksintresse inte tillgodoses, 
oavsett om exploateringen inträffar utanför eller inom det riksintressanta området. 
Det avgörande är om de värden som gjort området till riksintresse riskerar att ta 
skada.  

Riksintresse för naturvården – Eklandskapet Linköping-Åtvidaberg 
Planområdet gränsar till område av riksintresse för naturvården. Eklandskapet är 
Sveriges största samlade yta med ek och sträcker sig över Linköpings och 
Åtvidabergs kommun.  

Riksintresse för kulturmiljövården – Tinnerö odlingslandskap 
Delar av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Tinnerö 
odlingslandskap är ett av landets främsta exempel på ett fossilt odlingslandskap 
från järnåldern.  

Natura 2000 
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. För de 
områden som omfattas av Natura 2000 har Länsstyrelsen tagit fram 
bevarandeplaner som bland annat beskriver områdets värden, vad som kan utgöra 
ett hot samt vilka bevarandemål som finns för de olika arterna och livsmiljöerna. 
(Länsstyrelsen Östergötland, 2021)  

Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller 
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område. Tillstånd enligt denna paragraf får endast lämnas om verksamheten eller 
åtgärder inte kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att 
skyddas, samt inte medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts 
för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av 
arten eller arterna.  

I anslutning till planområdet ligger Natura 2000-området Tinnerö eklandskap och 
detaljplanen bedöms kräva tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken. En 
tillståndsansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen Östergötland.  

Områdesskydd 7 kap miljöbalken 

Naturreservat - Tinnerö eklandskap kultur och natur 
Naturreservat är ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. 
Varje naturreservat har ett syfte och föreskrifter som redogör för vilka 
begränsningar som gäller inom det skyddade området. För åtgärder som är 
förbjudna enligt reservatsföreskrifterna krävs dispens.  

I anslutning till planområdet ligger naturreservatet Tinnerö eklandskap natur och 
kultur, som är ett kommunalt naturreservat bildat 2006.  

Strandskyddsområde 
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd för såväl land som vatten. 
Strandskyddets syften är att långsiktigt säkerställa allemansrättslig tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten. Inom strandskyddat område är det bland annat förbjudet att uppföra 
byggnader, uppföra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten och 
att vidta åtgärder som påtagligt försämrar förutsättningarna för djur- och växtlivet.  

För att upphäva strandskyddet inom en detaljplan krävs att det finns ett särskilt 
skäl enligt miljöbalken och att intresset av att ta området i anspråk på det sätt som 
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planen avser väger tyngre än strandskyddsintresset. Inom delar av planområdet 
råder 100 meter strandskydd från Tinnerbäcken. 

 

Figur 3: Riksintressen och andra områdesskydd inom och i anslutning till 
planområdet. Gränsen för strandskydd återfinns i plankartan. 

Generellt biotopskydd 
Generella biotopskyddet skyddar främst biotoper knutna till jordbrukslandskapet. 
Biotoperna är små områden som utgör värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter 
i ett i övrigt påverkat landskap. De biotoptyper som omfattas är bland annat alléer, 
odlingsröse i jordbruksmark, småvatten och våtmark i jordbruksmark och 
åkerholmar. För åtgärder som kan skada ett generellt biotopskyddat objekt krävs 
dispens. Inom planområdet finns biotopskyddade objekt. 

  



15 

MKB tillhörande detaljplan i Berga för del av Smedstad 1:4 m.fl. (Berga äng) 

 

Avgränsning 

Linköpings kommuns bedömning att genomförandet av detaljplanen kan innebära 
en betydande miljöpåverkan grundar sig på att olika värden som finns inom och i 
anslutning till planområdet kommer att påverkas av planförslaget. Framför allt 
riskerar planen att påverka miljöer med höga naturvärden, främst kopplade till 
ekmiljöer, både inom och i anslutning till planområdet. Planen gränsar även till 
Bergadammen och Smedstadsbäcken, del av Tinnerbäcken som är ett klassat 
vattendrag med krav på att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv.  

Avgränsningssamråd 
Avgränsningen av strategisk MKB har fastställts i samråd med Länsstyrelsen 
Östergötland. Underlag skickades in och besvarades genom Länsstyrelsens 
yttrande den 20 maj 2020 

Avgränsning av miljöaspekter 

Geografisk avgränsning 
MKB avgränsas till påverkan som sker i området som utgör huvudalternativet för 
planen, vilket omfattar en del av fastigheten Smedstad 1:4 och en del av fastigheten 
Västerberga 1:1, se Figur 2: Planområdets lokalisering, markerat med röd linje, i 
förhållande till Tinnerö naturreservat och omgivande bebyggelse. Vissa 
miljöeffekter från planen kan dock uppstå utanför planområdet. Därav kan det 
geografiska området som konsekvensbeskrivs vara större än själva planområdet.  

Avgränsning i tid 
Bedömningarna i MKB baseras på att detaljplanens genomförandetid är fem år. 
För viss påverkan kan dock effekter komma gradvis och efter längre tid, vilket 
konsekvensbedömningen tar hänsyn till.  

Avgränsning i sak 
Utifrån undersöknings- och avgränsningssamrådet avgränsades vilka miljöaspekter 
som ska behandlas i MKB till Naturmiljö, Vattenmiljö (med fokus på dagvatten 
och översvämning). 

Vidare görs avstämning av planförslagets påverkan på MKN, nationella miljömål, 
strandskydd och övriga skyddade områden.  

För information om vilka miljöaspekter som avgränsats bort hänvisas till 
”Undersökning om detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan” i 
planförslagets planbeskrivning.  

I miljöbalken anges att en MKB ska innehålla ”en identifiering, beskrivning och 
bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte 
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och geografiska räckvidd” samt ”miljöförhållandena och miljöns sannolika 
utveckling om planen eller programmet inte genomförs”. I MKB bedöms ett 
huvudalternativ, ett jämförelsealternativ och ett nollalternativ. Alternativen 
beskrivs närmare i kapitlet Alternativ nedan.  

Alla alternativ konsekvensbedöms med samma avgränsning i geografi, tid och sak. 
Dock bedöms jämförelsealternativet och nollalternativet översiktligt då det är mer 
osäkert vilken påverkan som skulle ske i dessa alternativ. 

Miljömål och miljökvalitetsnormer 

Nationella miljökvalitetsmål 
Det finns ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i 
den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Generationsmålet anger 
inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för 
att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande för 
miljöarbetet på alla nivåer i samhället. I enlighet med 6 kap 11 § MB ska en MKB 
innehålla uppgifter om hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål. De mål som 
bedöms relevanta att bevaka i denna plan är särskilt Begränsad klimatpåverkan, 
Ingen övergödning, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt 
odlingslandskap, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö. 

Miljökvalitetsnormer - MKN 
Miljökvalitetsnormer (MKN) infördes med miljöbalken 1999. MKN är ett begrepp 
som sätter en bindande gräns för ett miljötillstånd som ska råda vid eller efter en 
viss tidpunkt. MKN fastställs utifrån kunskap om vad som utgör en föroreningsnivå 
eller störningsnivå som människor, miljö och natur kan utsättas för utan större 
påverkan. Det finns MKN för buller, utomhusluft och vattenkvalitet.  

Buller 
Miljökvalitetsnormen för buller är en slags målsättningsnorm och lyder att det ska 
eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors 
hälsa. Linköpings kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram för buller. 
Åtgärdsprogrammet gäller åren 2019-2023 och syftet med programmets åtgärder 
är att minska bullrets skadliga effekter på människors hälsa. I planarbetet har även 
en bullerutredning tagits fram, vilken visar att riktvärden för buller vid 
bostadsbebyggelse kommer att hållas. Läs mer om detta i planförslagets 
planbeskrivning. MKN för buller uppnås således av Linköpings kommun och 
avgränsas bort från ytterligare konsekvensbedömning i MKB. 

Luft 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft består av gräns- och målvärden som syftar 
till att skydda människors hälsa. Ett genomförande av planen kommer att innebära 
ökade trafikmängder till och från området, trots att ambitionen är att stadsdelen 
ska möjliggöra ett boende nära kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk. En 
översiktlig luftberäkning har genomförts, vilken kommer att göras mer detaljerad 
inför granskningen av detaljplanen. Påverkan på luftkvaliteten har inte bedömts bli 
betydande i kommunens undersökning om betydande miljöpåverkan, varför MKN 
för luft avgränsas bort från ytterligare konsekvensbedömning i MKB. Läs mer om 
luftberäkningar i planförslagets planbeskrivning. 

Vatten 
Vattendraget söder om planområdet, Bergadammen, tillhör Tinnerbäcken och 
vattenförekomsten med samma namn och omfattas av miljökvalitetsnormen för 
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ytvatten (SE647295-148689). Tinnerbäcken är klassad vattenförekomst enligt VISS 
(WA20211441). (VISS, 2020) Den planerade exploateringen får inte försämra 
Tinnerbäckens status eller möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormerna. Planens 
påverkan på vattendraget och möjligheterna att nå MKN beskrivs och 
konsekvensbedöms i kapitel Avstämning mot miljömål och MKN. 

  



18 

MKB tillhörande detaljplan i Berga för del av Smedstad 1:4 m.fl. (Berga äng) 

 

Alternativ 

Huvudalternativ (planförslaget) 
Planförslaget visualiseras nedan i en strukturplan, Figur 4 och i plankartan, Figur 
5. Planen medger cirka 700 bostäder fördelade på flerbostadshus och radhus i olika 
kvarter. I området ska även en skola och en förskola uppföras. Radhusen placeras i 
östra delen av planen (kvarter G), närmast befintlig bebyggelse och flerfamiljshus i 
olika våningshöjder placeras dels som kvarter mot Haningeleden (kvarter A-E) och 
dels som punkthus längs kanten på Nötabacken (kvarter H). Punkthusen är totalt 9 
stycken och varierar i höjd och storlek beroende på närheten till Nötabacken. I 
planområdets mitt, strax öster om holmen planeras för skola (kvarter F). Biltrafik 
leds in i området via Söderleden och via Haningeleden, med målpunkt i 
parkeringshuset (kvarter D) i första hand. Inom området prioriteras gång- och 
cykelstråk samt mötesplatser i parkmiljö mellan husen. En gata med gång- och 
cykelväg i kanten anläggs mellan holmen och Nötabacken för att förbinda den östra 
och västra delen av planen. Väster om holmen planeras för flerbostadshus (kvarter 
E). Kvarteret längst norrut (kvarter A) tillåter handel- och centrumverksamhet i 
bottenplanet. 

Längst ner i sydvästra delen av planen lämnas marken öppen ned mot 
Bergadammen med användningen PARK, se Figur 5. Ett grönstråk förstärkt med 
träd mellan holmen och strandmiljön längs Bergadammen anläggs. På den öppna 
marken söder om holmen planeras ett gång- och cykelstråk som avser förbinda 
planområdet samt områdena öster om planområdet med Haningeleden och 
Tinnerö eklandskap väster om Haningeleden. En gång- och cykeltunnel anläggs 
under Haningeleden in i Tinnerö eklandskap. En mindre gångväg samt 
utsiktsplatser planeras även i anslutning till Bergadammens strandlinje för att 
möjliggöra ett bostadsnära rekreationsstråk. Strandzonen får användningen 
NATUR. 
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Figur 4 Strukturplan över planområdet med kvartersbeteckningar. 
 

 

Figur 5 Plankarta daterad 2021-01-14.  
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Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att markanvändning fortsätter på samma sätt som idag. 
De öppna ytorna utgör idag marker som sköts med slåtter. Ekmiljöerna i 
Nötabacken och på åkerholmen är i nollalternativet fortsatt stängslade och sköts 
genom bete.  

Jämförelsealternativ 
I översiktsplanen (ÖP) för staden Linköping (2010) föreslås ändrad 
markanvändning i området. Jämförelsealternativet utgörs av det förslag som 
redogörs för i ÖP, vilket innebär att området bebyggs med cirka 200 bostäder. 
Vidare anger ÖP att bebyggelsen i huvudsak ska bestå av villor, parhus och radhus 
med vissa inslag av flerbostadshus. Ytanspråket i jämförelsealternativet bedöms bli 
lika stort som i huvudalternativet. Bebyggelsen bedöms dock vara lägre och hus 
samt hårdgjorda ytor placeras längre från ekmiljöerna. Vidare bedöms andelen 
hårdgjorda ytor blir lägre i jämförelsealternativet. I jämförelsealternativet uteblir 
parkeringshus och parkeringsplatser förläggs på mark intill husen. 
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Anpassning av detaljplanen 

Området runt Nötabacken finns utpekat för bostäder i översiktsplanen som antogs 
2010. Under 2018 och 2019 togs flera förslag till struktur fram av olika 
arkitektkontor på uppdrag av byggaktörsgruppen och kommunen. I förslagen 
varierar graden av intrång i Nötabacken. I samtliga förslag omges holmen i hög 
grad av bebyggelse. Strandskyddat område exploateras i högre grad av bebyggelse i 
de tidiga förslagen.  

Kommunen och byggaktörsgruppen valde att gå vidare med ett förslag till struktur. 
Denna struktur har efter bearbetning utgjort underlag för beslut om start av 
detaljplanen i februari 2020, se Figur 6 och det fortsatta planarbetet. 
Strukturskissen utgjorde även underlag till den undersökning om betydande 
miljöpåverkan som kommunen skickades in till Länsstyrelsen Östergötland i 
samband med det avgränsningssamråd som föregått denna MKB. 

 

Figur 6 Förslag till strukturplan som lade grunden för planbesked och 
undersökning om betydande miljöpåverkan. (SWMS arkitektur Brunberg och 
Forsheds, 2020-01-14) 
 

Under hösten 2020 har arbetet med att ta fram plankarta och planbeskrivning 
resulterat i ett antal ställningstaganden och ändringar från strukturskissen ovan. 
Dessa sammanfattas översiktligt nedan och gällande strukturplan visas i Figur 7: 
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 Punkthusen i den norra delen av planområdet har flyttats närmare 
Nötabacken.  

 Punkthusen har blivit färre i antal längs Nötabackens västra kant, eftersom ett 
punkthus som var placerat mitt emellan Nötabacken och holmen har utgått. 
Samtidigt har två punkthus tillkommit i sydöstra kanten av Nötabacken.  

 Tidigare var utkragande balkonger inte tillåtna på punkthusen. I 
samrådsförslaget tillåts en begränsad mängd utkragande balkonger på 
punkthusen, mot Nötabacken tillåts de skjuta ut maximalt 2,0 m.  

 Antalet våningar på punkthusen mot Nötabacken har sänkts något för att 
minska dess skuggande effekter. Takutformningen har ändrats på ett par av 
punkthuset under processen, detta har dock inte påverkat hur de skuggar 
brynzon och träd i Nötabacken.   

 I första förslagen till plankarta var strandzonen vid Bergadammen angiven som 
PARK. Detta har ändrats till bestämmelsen NATUR i syfte att skötseln ska 
anpassas till områdets naturvärden.  

 Radhusområdets intrång i strandskyddat området har minskat och större ytor 
kvarstår som strandskyddat område än i tidiga versioner av planen.  

 Skolbyggnadens placering har ändrats under processen. Byggnadens vinkel har 
ändrats så att långsidan inte längre är förlagd mot holmen vilket har minskat 
risken för påverkan på de stora ekarna.  

 Ett bostadshus har tillkommit väster om skolbyggnaden, mot holmen, under 
processen. 

 Gatan mellan Nötabacken och holmen har breddats något sedan tidiga förslag 
på grund av att gång- och cykelbanan separerats från bilarnas körbana.  

 Gatan mellan Nötabacken och holmen inrymmer nu hela vägkonstruktionen 
inom användningen GATA. Punkthus 7 har därför flyttats 1 meter norrut 
jämfört med tidigare förslag för att öka avståndet mellan gatan och holmens 
ekar. 

 Gatan väster om holmen har bräddats så att hela vägkonstruktionen ryms inom 
användningen GATA. Kvarter E, väster om holmen har därför justerats, jämfört 
med tidigare förslag. Radhusen är flyttade 1 meter västerut och 
flerbostadshuset kapats 1 meter att öka avståndet mellan kvartersmark och 
holmens ekar. 

 I tidiga förslag riskerade en gång- och cykelväg öster om holmen att hamna 
under ekarnas droppzon. Detta har justerats och gång- och cykelvägen har 
dragits österut så att den ligger helt utanför droppzonen. Ett stråk av 
markanvändningen PARK har lagts till där gång- och cykelvägen ska placeras. I 
tidigare förslag var markanvändningen NATUR. 

 Gång- och cykelvägen väster om Haningeleden, inklusive tunnel under 
Haningeleden, har justerats för att minska påverkan på träden i allén (allén 
ligger utanför planområdet). 

 Den tidiga egenskapsbestämmelsen ek har ändrats till att benämnas träd. Den 
har fått ny formulering och omfattar all mark med användningen NATUR, 
exklusive marken närmast punkthus 6-7 och 8-9 där vissa träd kommer att 
avverkas av byggnadsskäl vilket inte tillåts i områden med bestämmelsen träd. 

 Ny egenskap allé har tillkommit i sent skede. Den omfattar befintliga ekar längs 
Haningeleden exklusive de som behöver tas ned på grund av infart till 
planområdet och tunnel under Haningeleden.  

 Ny bestämmelse plantering inom området med markanvändningen PARK ner 
mot stranden har tillkommit i sent skede för att tydliggöra att ett grönstråk ska 
skapas mellan holmen och Bergadammen. 

 Ny bestämmelse damm har tillkommit i sent skede för att säkerställa 
dagvattenhanteringens placering. 
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 Ny bestämmelse tunnel har tillkommit i sent skede för att säkerställa tunnelns 
placering under Haningeleden. 

 

Figur 7 Strukturplan över planområdet.  
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Miljökonsekvenser 

Naturmiljö 

Förutsättningar 

Planområdet i landskapet  
Landskapet runt planområdet består i norr, öst och delvis söder av 
stadsbebyggelse. I väster och delvis söderut består det av betesmarker, åkermarker 
och lövskogsområden, där framförallt ek dominerar. Väster om planområdet, på 
andra sidan Haningeleden, ligger Tinnerö eklandskap som är ett Natura 2000-
område, naturreservat och område av riksintresse för naturvården.  

Tinnerö eklandskap hyser viktiga livsmiljöer för en stor mängd arter av bland annat 
fåglar, fladdermöss, skalbaggar, fjärilar och lavar. I bevarandeplanen för Tinnerö 
eklandskap prioriteras ekmiljöerna samt läderbagge och hålträdsklokrypare i 
bevarandearbetet. Arterna som är utpekade är arter knutna till gamla ekar med 
håligheter.  

Större sammanhängande områden med äldre håliga ekar är av vikt för bevarandet 
av bland annat läderbagge. Åtgärder som gynnar läderbaggen gynnar även flera 
andra arter knutna till ekmiljöer och äldre hålträd. För de värdekärnor för ek som 
finns inom planområdet finns en stark grön koppling västerut mot Tinnerö 
eklandskap, medan de värdekärnor för ek och grönområden som finns i övriga 
riktningar delvis är separerade och fragmenterade från planområdet och varandra 
av bebyggelse.  

Söder om planområdet finns Bergadammen vilken är en del av Tinnerbäcken som 
kommer från Tinnerö eklandskap och rinner österut och vidare ner mot Stångån i 
centrala Linköping. 

Naturvärden och ekmiljöer inom planområdet 
Inom planområdet finns två ekområden som betas av nöt, Nötabacken samt en 
trädbeklädd holme som ligger söder om Nötabacken. Nötabacken är en 
ekdominerad hage och ingår tillsammans med holmen i ett område med 
naturvärdesklass 1 (högsta) i det kommunala naturvårdsprogrammet. Enligt 
områdesbeskrivningen finns gamla, grovbarkiga ekar spridda över hela området 
och naturvärdet kommer bestå om de gamla ekarna skonas från ingrepp och hålls 
frihuggna. (Linköpings kommun, 2010) Ekmiljöerna är utpekade som värdekärnor 
för ek och som områden med efterträdare till gamla ekar, se Figur 8. Holmen utgör 
även värdekärna för gräsmarker. 
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Figur 8 Värdekärnor för ek och områden med efterträdare till gamla ekar. 
 

I kanterna av Nötabacken och holmen finns det solbelysta brynmiljöer med ekar 
samt blommande och bärande buskar. Ekmiljöerna inom planområdet utgör 
livsmiljö för ett flertal rödlistade vedlevande leddjur, lavar och svampar. Hålträden 
kan användas som boplats och skydd för fladdermöss och fåglar. (Fennicus Natur 
AB, 2020) De träd som står i kanten av planområdets ekområden är solbelysta. 
Solbelysning gynnar flera arter som lever såväl på stammen som i mulmen (det lösa 
materialet i ihåliga träd), däribland skalbaggar vars larver är beroende av den 
tidiga, värmande vårsolen (Bergman, 2003). Brynen är en gynnsam miljö för bland 
annat dagfjärilar.  

Bergadammen (del av Tinnerbäcken) avgränsar planområdet i söder. Längst 
vattnet finns en bred strandzon med bitvis täta vassområden och träddungar. 
Bergadammens strandzon, i planområdets södra gräns, utpekas som ett område 
där efterträdare till äldre ekar återfinns. I naturvärdesinventeringen identifieras en 
ek i kanten av Bergadammen söder om holmen. Vid uppföljande fältbesök 
bedömdes eken vara i hålstadie 4a/b, vilket motsvarar en ek på cirka 200 år 
(Ryding, 2020). 

Två naturvärdesinventeringar har utförts i området (Fennicus Natur AB, 2019) och 
(Fennicus Natur AB, 2020). År 2019 inventerades i huvudsak holmen och en cirka 
50 meter bred kantzon av Nötabackens västra och södra del. Båda objekten, NO1 
och NO2 i Figur 9b, klassades till högsta naturvärde. År 2020 omfattade 
inventeringen åkermarken i anslutning till Nötabacken och holmen, strandmiljön 
vid Bergadammen samt ett område på västra sidan om Haningeleden. 
Inventeringsområdet väster om Haningeleden inkluderade bland annat den allé 
som leder in i Tinnerö eklandskap (Fennicus Natur AB, 2020). Inför samrådet har 
plangränsen justerats till att inkludera hela Nötabacken och en mindre grönyta i 
sydöst, varför delar av planområdet inte ingår i ovanstående inventeringar. 
Naturvärdesobjekt som identifierades vid inventeringen 2020 redovisas i Figur 9a 
nedan. Holmen återfinns även i denna figur (numrerad till NO8) med högsta 
naturvärde. Åkerytan som dominerar i planområdet (NO1) bedöms ha ett visst 
naturvärde. Bergadammen (NO3) som är en del av Tinnerbäcken, återfinns i södra 
delen av planområdet och har bedömts ha påtagligt naturvärde. Precis norr om 
Bergadammen finns två träddungar (NO2) som anses ha visst värde på grund de 
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rödlistade fåglar som häckar där. I träddungarna har det även påträffats parknål 
(NT) och ekticka (NT). Inom planområdets mindre del på västra sidan om 
Haningeleden finns ett dike (NO7) som bedöms ha påtagligt naturvärde på grund 
av förekomsten av den rödlistade växten Källfräne. I anslutning till planområdet på 
denna sida Haningeleden finns även en allé (NO6) med högt naturvärde som 
gränsar mot planområdet. NO4 och NO5 ligger utanför planområdet. 

 
Figur 9 Vänstra figuren (a) visar naturvärdesobjekt ur naturvärdesinventeringen 
2020 och den högra figuren (b) visar naturvärdesobjekt ur 
naturvärdesinventeringen från 2019. (Fennicus Natur AB, 2020) 

Skyddade områden 
Vid naturvärdesinventeringen 2020 identifierades sex objekt som omfattas av det 
generella biotopskyddet, fyra åkerholmar (varav en med ett stenröse) och ett dike 
inom planområdet på östra sidan Haningeleden. Ytterligare ett objekt utgörs av 
allén väster om Haningeleden, strax utanför planområdet, se Figur 10. Den ekallé 
som löper längs cykelbanan intill Haningeleden omfattas ännu inte av skyddet 
eftersom träden inte uppnått relevant ålder eller stamdiameter. 

 

Figur 10 Objekt inom och strax utanför planområdet som omfattas av det 
generella biotopskyddet (Fennicus Natur AB, 2020) 
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Bergadammens vattenområde omfattas i sin helhet av det generella strandskyddet, 
som även sträcker sig 100 meter upp på land från strandkanten (se plankarta i 
Figur 5 för strandskyddets gräns). 

Värdefulla träd 
Inom planområdet finns flera värdefulla träd som identifierats vid den inventering 
Länsstyrelsen Östergötland genomförde för att identifiera värdefulla träd i länet, se 
Figur 13. Inom området finns även träd som är utsedda till evighetsträd av 
Linköpings kommun. Dessa är utsedda inom ett projekt för att förmedla kunskap 
och öka intresset om stadens träd. I skriften Östergötlands eklandskap i den fysiska 
planeringen belyses risken för intressekonflikter när bebyggelse eller vistelseytor 
placeras för nära ekar. Om byggnader eller ytor där människor vistas hamnat, eller 
med tiden hamnar, under ekens grenar uppstår ofta problem eftersom grenar 
riskerar att ramla ner och därmed utgör en säkerhetsrisk. I många fall löses detta 
genom säkerhetsbeskärning av grenar. Beskärning påverkar eken negativt, i 
synnerhet om den är kraftig, och träd som beskärs kan upplevas som fula. Detta 
riskerar att leda till att eken med dess värden huggs ned. (Länsstyrelsen 
Östergötland, 2010)  

Hos eken är rotsystemets utbredning ungefär densamma som trädkronans, men 
kan variera i sin utbredning. Eken har i regel en pålrot och utöver den ett antal 
mycket grova sidorötter. När trädet når hög ålder utvecklas främst ytligt gående 
sidorötter medan den ursprungliga pålroten och de äldsta sidorötterna förmultnar. 
Rotsystemet kan se olika ut beroende på markens beskaffenhet. I näringsrik jord 
tenderar rotsystemet att bli mer samlat, medan rotsystemet i mager jord breder ut 
sig till ett flackare rotsystem. Rötterna växer även mot områden där det finns god 
tillgång på näring och vatten. (Länsstyrelsen Östergötland, 2010)  

I samband med naturvärdesinventeringen har även träd av särskilt värde för 
biologisk mångfald inventerats, så kallade nyckelement, i en kantzon av 
Nötabacken och på holmen, se Figur 11.  

 
Figur 11 Översiktskarta över de biologiskt särskilt värdefulla nyckelelement (träd) 
som står i kantzonen av Nötabacken. Fler dylika träd återfinns även i övriga 
delar av Nötabacken, men ingick inte i inventeringen. (Fennicus Natur AB, 2019) 
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Mätningarna har gjorts med lasermätning. Felmarginalen i mätningarna är i 
storleksordningen +/- 0,5 meter, ibland något mer.(Fennicus Natur AB, 2019) Med 
anledning av felmarginalen i denna inmätning har även kommunens 
geodataavdelning mätt in träden och kronorna. I den inmätning 
geodataavdelningen genomfört har även yngre ekar som står i skogsbrynet 
inkluderats. Resultatet av inmätningen redovisas på plankartan, se Figur 5. 
(Setterdahl, 2021) 

I trädinventeringsrapporten (Fennicus Natur AB, 2019) har risker förenade med 
träden identifierats utifrån att ett träd kan falla vid en storm eller att nedfallande 
grenar kan utgöra en säkerhetsrisk. I Figur 12 redovisas de ytor där träden mest 
sannolikt kan komma att slå ner vid eventuella stormfällningar eller där 
nedfallande grenar kan komma att falla. Hela eller delar av träd kan även hamna på 
större avstånd från ursprungsplatsen, men sannolikheten för detta är låg och 
minskar snabbt med ökande radie.  

    

Figur 12 Figuren till vänster visar cirklar vars diameter motsvarar trädens höjd 
(riskzoner för fallande träd). Endast träd av särskilt värde för biologisk 
mångfald, så kallade nyckelelement, visas. Figuren till höger visar cirklar vars 
diameter motsvarar trädens största kronradie (riskzoner för fallande grenar). 
(Fennicus Natur AB, 2019) 

Spridningsstråk 
Grön infrastruktur förklarar hur naturens funktioner och kvaliteter hänger ihop 
och fördelar sig över landskapet. En fungerande grön infrastruktur innebär att det 
finns kontaktvägar mellan naturytor så att växter och djur kan sprida sig i 
tillräckligt stora och goda livsmiljöer. (Naturvårdsverket, 2020) 

Läderbaggen lever oftast i träd som är över 200-250 år eller äldre, vilka vanligtvis 
har nått hålstadie 4 eller uppåt (Jansson, 2017). Larven lever av den brunrötade 
murkna veden i ihåliga stammar av främst ek, men också bok, ask, lönn, lind, alm, 
klibbal och mer undantagsvis fruktträd (Naturvårdsverket, 2014). Läderbaggen är 
obenägen att göra längre förflyttningar och de genomsnittliga förflyttningarna är 
cirka 50-100m mellan olika hålträd (oftast ek) (Naturvårdsverket, 2014).  

I Figur 13 visas känd kunskap om förekomst av äldre lövträd, främst ekar, och fynd 
av läderbagge inom och i anslutning till planområdet. Troliga spridningsstråk för 
läderbagge till, inom och från planområdet visualiseras i samma figur genom att 
zoner om 100 meter lagts runt träden på kartan (grön färg). Analysen visar att ett 
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möjligt spridningsstråk sträcker sig genom planområdet från Tinnerö eklandskap i 
sydväst via holmen och Nötabacken och vidare in mot Berga. I figuren illustreras 
även den ek av hålstadie 4 i strandzonen vid Bergadammen (som är en del av 
Tinnerbäcken) som identifierats vid naturvärdesinventeringen.   

Allén på västra sidan om Haningeleden består av flertalet gamla hålträd och ligger 
inom ett troligt spridningsstråk mellan planområdet och Tinnerö eklandskap. 
Kopplingen mellan planområdet och allén på västra sidan av Haningeleden 
stämmer väl överens med Länsstyrelsen Östergötlands spridningsanalys i 
bevarandeplanen för Tinnerö eklandskap samt med de fördjupade analyser som 
gjorts av Calluna AB i samband med detaljplaneringen av stadsdelen Djurgården, 
väster om Tinnerö eklandskap (Länsstyrelsen Östergötland, 2017) (Askling & 
Andersson, 2019).  

 

Figur 13 Känd kunskap om skyddsvärda träd (hålträd av ek och andra lövträd) 
och förekomst av läderbagge i och i anslutning till området för detaljplanen. 

 

Planområdet ligger även inom ett spridningsstråk för dagfjärilar, vilka är beroende 
av trädklädda betesmarker samt kalkgräsmarker. Även här har en fördjupad analys 
genomförts i samband med detaljplaneringen av stadsdelen Djurgården. Den 
fördjupade analysen visar att planområdet ingår i ett område med hög 
spridningssannolikhet för dagfjärilar (Askling & Andersson, 2019). 

Arter  
I samband med de inventeringar som utförts inom planområdet har ett flertal 
rödlistade arter av lavar, mossor och svampar påträffats. Flera av dessa är knutna 
till ekmiljöer, brynmiljöer samt gamla och grova ekar. Inom delar av planområdet 
har en fördjupad svampinventering av naturvårdsarter genomförts hösten 2020. 
Området har en svampflora som är typisk för ekbackar i trakten, inte särskilt 
många av de mer krävande arterna påträffades. (Fennicus Natur AB, 2020) För en 
fördjupad redovisning se NVI:er och artinventeringar.  

Inom planområdet har även ett antal arter som är upptagna i 
artskyddsförordningen påträffats vid inventeringarna eller identifierats genom 
utsök i Artportalen (Fennicus Natur AB, 2020) (Ölfvingsson, 2020). 
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Fåglar 
Alla vilda fåglar är skyddade genom fridlysning i 4§ Artskyddsförordningen. Vissa 
fågelarter prioriteras dock i skyddsarbetet genom att de finns upptagna i bilaga 1 
till förordningen (B), är rödlistade (R) eller påvisar en nedåtgående trend (M) 
(Naturvårdsverket, 2009). I planområdet har följande fågelarter som omfattas av 
något av ovanstående påträffats under inventeringarna (och bedöms häcka i 
området år 2020 enligt inventeraren) eller blivit inrapporterade i artportalen 
(skyddade fynd ingick ej i sökningen) under perioden 2000 – 2020, se Tabell 2. 
Det framgår inte av NVI:n vilket område eller vilket årsspann som använts vid 
utsöket av fågeldata ur artportalen. (Fennicus Natur AB, 2020) Enligt (Hagström, 
2020), som gjort NVI:n, är utsöket för fågeldata gjort för åren 2015-2020. Ett 
kompletterande utsök ur artportalen har gjorts. Detta inkluderade endast 
planområdet för årsintervallet 2000-2020. (Ölfvingsson, 2020) Inget av utsöken 
omfattade dock skyddsklassade arter. 

Tabell 2: Lista över fåglar observerade i planområdet och avgränsat område i 
NVI och som prioriteras i skyddsarbetet enligt (Naturvårdsverket, 2009). 

Fågelart Kategori Kommentar 

Björktrast (Turdus pilaris) R(NT) Bedömdes häcka i området 2020. 

Duvhök (Accipter gentilis) R(NT) Inrapporterad 2016 

Entita (Poecile palustris) R(NT) Bedömdes häcka i området 2020. 

Gransångare (Phylloscopus 
collybita) 

M Inrapporterad 2019 

Grönfink (Chloris chloris) R(EN) Bedömdes häcka i området 2020. 

Gulsparv (Emberiza citrinella) R(NT) Bedömdes häcka i området 2020. 

Kornknarr (Crex crex) B, R(NT) Inrapporterad 2013. 

Kungsfiskare (Alcedo atthis) R(VU) Bedömdes häcka i området 2020.  

Mindre hackspett (Dendrocopos 
minor) 

R(NT) Bedömdes häcka i området 2020.  

Näktergal (Luscinia luscinia) M Inrapporterad 2020. 

Rörsångare (Acrocephalus 
scirpaceus) 

R(NT) Bedömdes häcka i området 2020. 

Stare (Sturnus vulgaris) R(VU) Bedömdes häcka i området 2020.  

Svartvit flugsnappare (Ficedula 
hypoleuca) 

R(NT) Bedömdes häcka i området 2020. 

Sångsvan (Cygnus cygnus) B Inrapporterad 2018. 

Sävsparv (Emberixa 
schoeniclus)  

R(NT) Bedömdes häcka i området 2020. 

Ärtsångare (Silvia curruca) R(NT) Bedömdes häcka i området 2020.  

 

Ängspiplärka och sånglärka (ej prioriterade i skyddsarbetet) förefaller häcka i 
ängsmarken (NO1) och området bedöms också ha viss betydelse som 
födosöksområde för stareVU samt björktrastNT som häckar i närområdet. För fåglar 
listade i Tabell 2 ovan och som bedömdes häcka i området 2020 anges att 4 
rödlistade fågelarter häckar i den täta vegetationen i Bergadammens kantzon 
(NO2). I dammens (NO3) vassområde häckar flera par av sävsångare, enstaka 
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sävsparv och rörsångarpar. Kungsfiskare är också noterad i området. (Fennicus 
Natur AB, 2020) 

Kornknarr är en sällsynt art som häckar i öppen odlingsmark, särskilt 
gräsmarker/betesvallar. Dess populationer växlar kraftigt mellan olika år och den 
var troligen tillfälligt i planområdet 2013. (Ölfvingsson, 2020) 

Fladdermöss 
Alla Sveriges fladdermöss är fridlysta och har ett strikt skydd genom 
Artskyddsförordningen, vilken säger att alla fladdermöss, oavsett art och antal, inte 
får skadas eller störas. Även fortplantnings- och viloplatser är skyddade från 
störning. Av Sveriges 19 arter är sammanlagt 15 arter noterade i Östergötlands län. 
(Eklöf, 2020) 

En fladdermusinventering har genomförts i och öster om planområdet (Eklöf, 
2020). Vid inventeringen påträffades sex fladdermusarter varav en art som är 
rödlistad, NordfladdermusNT (Eptesicus nilssonii), se inventeringspunkter i Figur 
14. Vattendragen med Bergadammen, Smedstad dammar, Tinnerbäcken och 
Smedstadsbäcken verkar utgöra bra födosöksplatser tillika förflyttningsstråk för 
fladdermössen. Även ekdungar och de skyddande trädraderna är viktiga för 
flygande fladdermöss. (Eklöf, 2020) 

 

Figur 14 Inventering av fladdermus. De röda cirklarna representerar de 
inventeringspunkter som ingick i inventeringen. (Eklöf, Inventering av 
fladdermöss i Berga, Linköpings kommun, 2020) 

Övrigt 
LäderbaggeNT (Osmoderma eremita) 

Läderbaggen är en av landets starkast skyddade arter. Den är fridlyst enligt 
Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) §4 och upptagen i EU:s art- och 
habitatdirektivets bilaga 2 (prioriterad art), och 4.  

Vid den inventering som utförts inför planläggningen 2020 har läderbagge 
påträffats i Nötabacken, på den trädklädda holmen och i planområdets sydöstra 
del. (Ölfvingsson, 2020).  

UtterNT (Lutra lutra) 

Utter är fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) §4 och upptagen i, 
art- och habitatdirektivets bilaga 2 och 4. Bergadammen bedöms ha betydelse för 
utter och Tinnerbäcken som helhet besöks regelbundet av arten. (Fennicus Natur 
AB, 2020) 
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Påverkan  

Naturvärden och ekmiljöer inom planområdet 
Det naturvärdesobjekt som direkt påverkas i sin helhet av huvudalternativet är 
NO1 (Figur 9a) vilket utgörs av den stora öppna åkermarken som sköts som 
ängsmark inom planområdet genom att den bebyggs och markanvändningen 
ändras. Direkt påverkan sker även i kantzonen av Nötabacken (NO2 i Figur 9b) där 
ett antal träd kommer att avverkas för att ge plats åt flerbostadshus. Enligt 
kommunens egen sammanställning kommer 12 yngre ekar och 10 björkar att 
behöva avverkas.  

Träd generellt, och ekar speciellt, kan påverkas och skadas av att byggnader 
uppförs i dess närhet (beskuggning), hårdgörande av ytor (förändrad hydrologi och 
belastning på rötter), grävarbeten (rotskador) och av framförande av tunga fordon 
under byggskedet (rot- och stamskador). (Fennicus Natur AB, 2019) 

Strandzonen vid Bergadammen, del av Tinnerbäcken, (NO 2 Figur 9a) kommer 
också att påverkas direkt genom att träd och sly planeras att tas bort för att skapa 
utblickar mot dammen. Hur stor påverkan blir beror på hur åtgärderna utformas. 
Områdets dagvattenlösning innebär två dagvattendammar på åkermarken som 
sköts som ängsmark intill Bergadammen (Geosigma AB, 2020).   

Värdefulla träd 
Det finns olika sätt att räkna på vilket skyddsavstånd som bör hållas till värdefulla 
träd. Trädets droppzon används ofta som ett absolut minimum för hur nära intill 
ett träd som arbeten får företas utan att riskera trädets vitalitet. I vägledningen 
”Östergötlands eklandskap i den fysiska planeringen” nämns vilka avstånd som 
rekommenderas för anläggning av exempelvis cykelväg och flerfamiljshus i 
anslutning till befintliga ekar och ekmiljöer, (Länsstyrelsen Östergötland, 2010). 
Det är denna vägledning som använts som utgångspunkt för planförslaget. I 
plankartan, Figur 5, finns trädkronornas yttersta gräns markerad med smal svart 
linje. I bilaga 1 illustreras skyddsavståndet 20 meter från stam-mitt på befintliga 
ekar i Nötabackens kantzon och på holmen.  

Beskuggning kan uppstå kortvarigt, gradvis eller bli permanent på kort tid. 
Kortvarig skugga kan till exempel uppstå i byggskeden när trädstammar skyddas 
från påverkan genom exempelvis brädfodring eller när byggbodar eller liknande 
uppförs under en kortare period. Gradvis beskuggning uppstår exempelvis vid 
igenväxning av ekmiljöer. Därför är bete och annan skötsel, som exempelvis 
frihuggning viktigt för eken som missgynnas av att skuggas av andra träd. Skugga 
som tillkommer på kort tid och blir permanent kan exempelvis uppstå när ett hus 
byggs på en plats och genererar skugga på naturområden som varit solbelysta lång 
tid innan.  

Flerbostadshusen intill Nötabacken uppförs ca 20 meter från de värdefulla träd 
som identifierats vid inventeringen, vilket är i enlighet med de rekommendationer 
som återfinns i Länsstyrelsen Östergötlands vägledning. För ett fåtal övriga träd 
inom Nötabacken kommer bebyggelse uppföras närmare träden än 20 meter. 
Vägledningen anger att detta avstånd gäller för flerbostadshus på 3-4 våningar som 
uppförs söder om trädet för att undvika beskuggning. Enligt vägledningen kan 
längre avstånd krävas för högre hus. Planen medger bebyggelse i 4-5 våningar med 
möjlighet att inreda vinden med 1-2 våningar uppförs i och i nära anslutning till de 
sydvästra delarna av Nötabacken. Byggnaderna kommer att i olika grad skugga 
brynzonens markväxtlighet och träden i skogsbrynet. Ek är ett ljuskrävande 
trädslag som inte föryngrar sig eller utvecklas bra i sluten skog och 90% av de arter 
som lever i eller på ekar gynnas av solexponering (Länsstyrelsen Östergötland, 
2010).  
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En skuggstudie har utförts för att undersöka hur kantzonerna av ekmiljöerna och 
ett antal specifika träd skuggas av planerad bebyggelse (Linköpings kommun, 
2021). Träden som studerats är relativt jämnt utspridda i ekmiljöernas brynzon och 
ger en uppfattning om hur förutsättningarna för fortsatt solbelysning kommer 
påverkas.  

Samtliga studerade träd kommer fortsatt att vara solbelysta, men beskuggning 
tillkommer under delar av dagen. Studien visar att beskuggningen från planerad 
exploatering främst kommer att öka i Nötabackens västra del. I västra delarna av 
Nötabacken kommer flera av de ekar som identifierats som nyckelelement att 
skuggas av punkthusen delar av dagen. I viss utsträckning ökar även 
beskuggningen i Nötabackens östra delar. Ett antal ekar på holmens västra kant 
kommer beskuggas, främst under sen eftermiddag. (Linköpings kommun, 2021) Se 
studien för mer detaljerad information.  

När bebyggelse och ytor där människor kommer att vistas planeras nära träd som 
bedömts som nyckelelement i Nötabackens kant samt holmen och inom de 
riskzoner som visas i Figur 12 kan det uppstå en intressekonflikt om träden bedöms 
utgöra en säkerhetsrisk på grund av ålder och/eller vitalitet. 

I plankartan ges träden inom naturmark ett skydd genom planbestämmelsen 
”träd”. Skyddet gäller ekar med en stamdiameter om mer än 20 cm och andra 
lövträd med en stamdiameter om mer än 50 cm. Skyddet innebär att åtgärder som 
skadar träden inte får vidtas. Undantag gäller för åtgärder till följd av 
naturvårdsskäl eller säkerhetsskäl.  

I nära anslutning till Nötabacken och holmen kommer markanvändningen till stor 
del att förändras i och med att den angränsande jordbruksmarken som idag sköts 
som ängsmark hårdgörs för bebyggelse, lokalgata, cykelbana och/eller skolgård. 
Det säkerställs i plan att de ytor som hårdgörs i anslutning till holmen förläggs 
utanför trädets droppzon (det område som ligger direkt under trädkronan).  

Eftersom flera av ekarna på holmen står i kanten av den intilliggande åkermarken 
har en översiktlig rotkartering har gjorts för några av träden. Enligt karteringen 
finns en tendens att ekarna endast har finrötter som sträcker sig ut i åkermarken 
(rötter smalare än 10 mm). Metoden innebar två stickprov per träd vilket gör att 
det finns en osäkerhet kring om resultatet ger en komplett bild av vilket 
skyddsavstånd som är tillämpbart från ekarna på holmen. (Sandberg, 2020)  

I anslutning till vissa av vägarna som passerar holmen kommer ledningar för 
exempelvis fiber och VA att förläggas. VA förläggs enligt Figur 17 och påverkar 
sannolikt inte trädens rötter. Fiber och fjärrvärme förläggs sannolikt norr om vägen 
mellan den holmen och Nötabacken. Förläggningen av ledningarna innebär 
schaktning som, beroende på djup och hur trädens rötter breder ut sig på aktuell 
plats, kan skada rotsystemet.  

I nuläget utgör Nötabacken tillsammans med holmen en stängslad betesmark för 
nötdjur. För att ett skyddsavstånd mellan betesdjur och planerad bebyggelse ska 
hållas kommer en del av kanten av Nötabacken och hela åkerholmen skötas 
manuellt och inte längre betas.  

Skyddade områden 
Samtliga objekt inom planområdet som omfattas av det generella biotopskyddet 
kommer att påverkas av planförslaget då de är belägna där planförslaget medger 
kvartersmark med bebyggelse, objekt B1-B5 i Figur 10. 

Till stor del kommer det strandskyddade området planläggas som natur, park och 
lokalgata. I utkanten av strandskyddat område kommer ytor ianspråktas som 
kvartersmark för skola och radhus. Inom strandskyddat område kommer 
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dagvattendammar och GC-bana anläggas. Enligt planbeskrivningen ska områdets 
värden för rekreation och biologisk mångfald stärkas.  

Spridningsstråk 
Kvarter och punkthus som förläggs längs Haningeleden och västra kanten av 
Nötabacken skapar en barriär mellan ekmiljöer inom och utanför planområdet 
västerut. I norra delarna av planområdet är det dock en relativt lång sträcka mellan 
Nötabacken och skogsmiljöerna i Tinnerö eklandskap väster om Haningeleden 
vilket gör att det inte framstår som ett troligt spridningsstråk för vedlevande 
insekter (se Figur 15nedan). Däremot avskärmar ett kvarter, som uppförs i 
sydvästra delen av planområdet, holmen från den närliggande hålträdsrika allé 
som löper in i eklandskapet på västra sidan om Haningeleden (kvarter E i Figur 4). 
Därmed bryts en trolig spridningsväg som är relativt kort mellan Nötabacken, 
holmen och Tinnerö eklandskap.  

De planerade husens höjder och placeringar inom planområdet avskärmar även till 
viss del åkerholmen och Nötabacken från varandra visuellt och fysiskt genom de 
högre hus som placerats vid sydvästra delarna av Nötabacken. Detta medför att 
kopplingen mellan Nötabacken och holmen smalnas av. Lokalgatan mellan 
ekmiljöerna bedöms inte utgöra en barriär för flygande insekter (Ölfvingsson, 
2020). Dock kan den, om den är belyst vid mörker, bli en barriär för fladdermöss 
mellan Nötabacken och Bergadammen. Även GC-vägen söder om holmen kan, om 
den är belyst, skapa en ytterligare barriär. I huvudalternativet föreslås en 
förstärkning av grönstrukturen mellan holmen och Bergadammens strandzon i 
syfte att gynna ett spridningsstråk för läderbagge söderut. 

 

Figur 15 Spridningsområde för läderbagge enligt figur 13 men med den 
planerade bebyggelsen pålagd. 

Arter 
De arter som har sina huvudsakliga livsmiljöer knutna till ekar och ekmiljöer 
riskerar att både direkt och indirekt påverkas av planförslaget då ekmiljöerna i sig 
påverkas genom att barriärer skapas i området, risk för avverkning av träd, 
beskuggning och minskat bete. 

Vattenmiljön påverkas inte fysiskt i någon större utsträckning av planförslaget. 
Utter bedöms inte påverkas av föreslagen exploatering.  
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Fåglar 
För flera fågelarter innebär den ändrade markanvändningen att potentiella 
häckningsmiljöer i de öppna gräsmarkerna försvinner. Även avverkning och 
röjning av strandzonen för att skapa utblickar kan, om det inte görs med hänsyn till 
häckmiljöer, minska mängden lämplig vegetation. Värdefulla träd såsom hålträd 
kommer genom planbestämmelsen träd att i huvudsak bevaras varför häckmiljöer 
för fåglar som häckar i sådana träd också bevaras. Ökad närvaro av människor och 
fordon inom planområdet kan påverka förutsättningarna för häckning även om 
miljöerna bevaras.  

Arten kornknarr trivs på strandängar längs sjöar och vattendrag, men förekommer 
också på andra gräsmarker, i första hand åker och vall (SLU Artdatabanken, 2020). 
Arten kan således missgynnas av att åkermark tas i anspråk för bebyggelse. Fågeln 
har inte noterats i planområdet regelbundet utan endast vid ett tillfälle de senaste 
20 åren, vilket var år 2013. Påverkan på platsens förutsättningar för arten bedöms 
bli negativa. Platsen bedöms dock vara av mindre betydelse för arten och 
Kornknarr bedöms därför inte påverkas av exploateringen (Ölfvingsson, 2020). 

Fladdermus 
I anslutning till de lokalgator som anläggs i planområdet kommer belysning 
uppföras i områden som idag är mörka. Fladdermöss undviker generellt öppna, 
ljusa ytor, belysta vägar och boplatser påverkade av belysning (Nattbakka Natur 
2020). Vidare är fladdermössen insektsätare och de flesta nattflygande insekter 
attraheras av lampor och ”fångas” av ljuset (Eklöf & Rydell, 2020). Ökad belysning 
i området kan därmed ge negativ påverkan på fladdermössens förflyttning och 
födosök nattetid.  

Värdefulla träd såsom hålträd kommer genom planbestämmelserna att i huvudsak 
bevaras varför potentiella bo- och viloplatser för fladdermöss inte påverkas i hög 
grad. Tinnerbäckens kantzon planläggs som naturmark och förutsatt att ingen 
belysning som påverkar fladdermus negativt sätts upp vid vattnet och skyddande 
växtlighet bevaras i stor utsträckning bedöms inte förutsättningarna för 
fladdermössen i vattenområdet påverkas.  

Effekter och konsekvenser av huvudalternativet 
Många effekter som planförslaget bedöms föra med sig är irreversibla, vilket 
innebär att de är oåterkalleliga. En del effekter uppstår direkt, medan andra 
bedöms kunna uppstå över tid.  

Direkta effekter uppstår när träd avverkas och markytan förändras. De naturvärden 
som är kopplade till träden försvinner från platsen även om effekten kan mildras 
om den döda veden lämnas kvar i området. I planförslaget uppförs det vägar i nära 
anslutning till droppzonen för några av de ekar som står på holmen. Detta innebär 
att grenar på äldre ekar vid holmen riskerar att hamna nära väg och annan 
hårdgjord yta där människor vistas. Även förläggningen av ledningar som innebär 
schaktning kan medföra skada på rotsystemen beroende på hur djupt de förläggs 
och hur trädens rotsystem ser ut på aktuell plats. Skador på trädens rotsystem kan, 
beroende på hur omfattande de är, ge stora negativa effekter på trädens vitalitet 
och möjlighet att överleva långsiktigt.  

Ökad beskuggning av en ekmiljö som varit solbelyst under lång tid riskerar att ge 
negativa effekter för både eken i sig och många av de arter som lever i, på och runt 
eken. Detta gäller såväl ekar som redan idag har höga biologiska värden som de 
ekar som så småningom ska ersätta dessa. Beskuggningen som uppstår om husen 
uppförs enligt planförslaget bedöms kunna ge stora effekter, framförallt i sydvästra 
delarna av Nötabacken, när förutsättningarna för träden och arterna förändras. 
Någon analys av effekterna för enskilda träds nuvarande eller framtida biologiska 
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värde har inte gjorts. Därför görs en övergripande bedömning att planförslaget 
riskerar att ge irreversibla effekter på ekmiljöerna i sydvästra delen av Nötabacken 
(NO2 i Figur 9b) eftersom ekarna riskerar gradvis försämring och därmed inte 
längre är intressanta för sällsynta arter som kräver solbelysta ekar, exempelvis 
läderbagge och de rödlistade lavar som återfunnits vid inventering. Med mindre 
solexponering riskerar även yngre ekar att inte utvecklas till äldre ekar med höga 
naturvärden. 

Att bete avslutas i en kantzon av Nötabacken och på hela holmen för att istället 
skötas med manuella metoder bedöms inte ge några negativa effekter på kort sikt. 
På längre sikt är effekterna beroende på kontinuiteten av skötsel och vald 
skötselmetod. Om Nötabacken fortsatt betas och skötseln av kantzonen anpassas 
för att gynna ekarna och nektarkällor bedöms effekterna bli obetydliga av 
betesbortfallet. Däremot riskerar effekterna bli negativa om det medför att ytan för 
fortsatt bete blir för liten alternativt att närhet till bebyggelse föranleder helt 
avslutat bete och manuell skötsel inte sker på erforderligt sätt.  

Spridningsstråk 
Om det skapas barriärer eller om kvaliteten i spridningsstråken försämras riskerar 
det att innebära irreversibla effekter för arter som läderbagge. Bebyggelsen som 
uppförs mellan holmen och den allé som finns på andra sidan Haningeleden, samt 
mellan holmen och Nötabacken, kan få negativa effekter för spridningsmöjligheten 
mellan dessa områden.  

I naturvärdesinventeringen identifieras en ek i kanten av Bergadammen söder om 
holmen som vid uppföljande fältbesök bedömdes vara i hålstadie 4a/b, vilket 
motsvarar en ek på cirka 200 år. Planförslaget föreslår att sambandet mellan 
holmen och eken i strandkanten förstärks för att skapa en grön korridor inom 
planområdet och binda samman de gröna strukturerna från innerstaden ut till 
Tinnerö eklandskap. Strax söder om eken, på andra sidan Haningeleden, finns fynd 
av läderbagge. Ett förstärkt grönstråk i denna riktning kan ge positiva effekter för 
sambandet mellan Tinnerö eklandskap och Berga i denna del.  

Förstärkningen av det gröna sambandet mellan holmen och Tinnerbäckens 
strandzon riskerar dock att inte vara tillräckligt för att ersätta det förlorade 
sambandet mellan holmen och allén. Eftersom det finns flera fynd av läderbagge, 
både inom och i anslutning till planområdet är alla potentiella spridningsstråk av 
stor vikt.   

Arter 
Planförslaget riskerar att innebära stora negativa effekter på flertalet arter som är 
beroende av solbelysta ekar eller andra gamla och grova lövträd och för arter som 
gynnas av solbelysta skogsbryn och gräsmarker. Effekter som minskad förekomst, 
fortplantning eller tillväxt riskerar att uppstå på relativt kort sikt. Effekter på lång 
sikt riskerar att bli en gradvis minskning av biologisk mångfald genom en 
försämring i ekmiljöernas kvalitet. De första arterna som försvinner ur området är 
ofta de med högst krav på sin livsmiljö, i detta område riskerar det att bli arter 
kopplade till ek som exempelvis läderbagge och sällsynta lavar.  

Fåglar 
Genom att bebygga åkermarken och röja delar av strandzonen från tät vegetation 
minskar ytan av häckningsmiljöer för olika fåglar. Befintligt underlag visar inte att 
någon skyddad eller mycket sällsynt fågelart förekommer regelbundet i 
planområdet. Likartade häckningsmiljöer återfinns också i närheten av 
planområdet varför de negativa effekterna för fåglars häckning bedöms bli små. I 
planområdets södra del planeras för dagvattendammar, förstärkt grönstråk och 
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plantering av buskage vilket kan mildra de negativa effekterna av att häckmiljöer 
försvinner genom att nya skapas.  

Fladdermus 
Planområdets hålträd, obelysta ytor, grönstråk och närhet till vattendrag förklarar 
den relativt rika förekomsten av fladdermöss i området (Eklöf, 2020). Nuvarande 
planförslag riskerar att ge måttliga negativa effekter för fladdermössen. Grönytor 
minskar och bostadsbyggande med tillhörande infrastruktur förändrar naturmiljön 
och tillför belysning i området vilket missgynnar både fladdermöss och dess byten. 
Belysningen riskerar även att skapa barriärer mellan potentiella boplatser i de 
ihåliga ekarna i Nötabacken, där bland annat förekomst av de skygga och 
ljuskänsliga Myotisarterna noterats, och födosöksområdena på de stora öppna 
gräsytorna och längs med vattendraget. De mer känsliga arterna kommer sannolikt 
inte finnas kvar i området medan de arter som rör sig över större områden även 
fortsättningsvis kommer använda åtminstone vattenområdet för födosök (Eklöf, 
Nattbakka Natur , 2020).   

Konsekvensbedömning 
Sammantaget riskerar måttliga till stora negativa effekter, både på kort och lång 
sikt, kunna uppstå på områdets ekmiljöer och sällsynta arter knutna till dessa 
miljöer. Då områdets ekmiljöer har mycket högt naturvärde och en stark koppling 
till det skyddade Tinnerö eklandskap bedöms de negativa konsekvenserna av 
planförslaget bli stora till mycket stora.  

Det går inte utesluta att artskyddet kommer aktualiseras för läderbagge. Påverkan 
på läderbagge kommer att utredas utförligare inom ramarna för den specifika 
miljöbedömningen som är kopplad till Natura 2000-prövningen.  

Effekter och konsekvenser av nollalternativet 
I nollalternativet blir markanvändningen oförändrad och områdets naturvärden 
kommer därmed att kunna utvecklas. Nötabacken och holmen fortsätter betas av 
nötdjur. Betet håller området öppet från igenväxning vilket gynnar floran samt 
trädmiljön. Åkermarken fortsätter skötas som äng vilket på lång sikt leder till att 
fler hävdgynnade och kvävekänsliga arter etablerar sig i området. I refuger och 
svårslagna områden etableras troligen blommande och bärande buskar och träd, 
vilket förbättrar områdets struktur för bland annat insekter. Med en större 
variation i flora kommer sannolikt även insekts- och fågelfaunan gynnas och 
känsligare arter etablera sig. Strandzonen förblir orörd och området som helhet 
förblir mörkt vilket gynnar fladdermöss som fortsatt kan röra sig mellan 
Nötabacken, holmen och vattenområdet. Att strandzonen förblir orörd gynnar även 
fågellivet. Effekterna av nollalternativet bedöms på kort sikt bli smått positiva och 
på längre sikt, om åkermarken även fortsättningsvis sköts som ängsmark och dess 
naturvärden utvecklats, bli små-måttligt positiva. Då områdets värden fortsatt är 
mycket höga riskerar konsekvenserna för nollalternativet bli måttliga till stora och 
positiva.  

Effekter och konsekvenser av jämförelsealternativet 
I jämförelsealternativet blir ytanspråket lika stort som i huvudalternativet, men 
bebyggelsen antas bli lägre och förläggas längre ifrån ekmiljöerna. Även andelen 
hårdgjorda ytor antas bli lägre och förläggas längre ifrån ekmiljöerna.  

Sannolikt tillkommer belysning i ungefär samma utsträckning som 
huvudalternativet vilket innebär att fladdermöss påverkas på liknande sätt. I 
jämförelsealternativet skulle påverkan på ekmiljöerna kunna bli mindre jämfört 
med huvudalternativet. En lägre bebyggelse på längre avstånd från ekmiljöerna 
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kommer sannolikt medföra mindre negativa effekter på ekmiljöernas 
spridningssamband jämfört med huvudalternativet. När bebyggelsen placeras på 
längre avstånd finns det inte heller samma risk för negativa effekter från 
beskuggning, skador på rötter eller beskärning av träd av säkerhetsskäl. Med 
mindre negativa effekter för ekmiljöerna uteblir till viss del även de negativa 
effekterna för områdets arter. Naturvärdena och känsligheten i området är fortsatt 
mycket höga varför konsekvenserna för jämförelsealternativet riskerar att bli 
måttliga till stora negativa. 

Kumulativa effekter av huvudalternativet 
Andra projekt och planer runt Berga bedöms främst ge negativa kumulativa 
effekter kopplade till arters spridningsmöjligheter och fladdermössens behov av 
mörka miljöer nattetid. Förtätning öster om planområdet riskerar att ytterligare 
begränsa möjligheterna för läderbaggar som återfinns i fragmenterade områden att 
sprida sig mot Tinnerö eklandskap. Närmare Linköpings stad, från planområdet 
sett, planeras bebyggelse på båda sidor om Haningeleden i höjd med det som idag 
är ett bussgarage. Det ligger sannolikt längre fram i tiden att detaljplanera på 
västra sidan om Haningeleden medan planerna på östra sidan om Haningeleden 
ligger mer i närtid. Området på västra sidan av Haningeleden, som är utpekat för 
blandad bebyggelse i översiktsplanen för staden (2010), kommer ligga i nära 
anslutning till Natura 2000-området. Även i dessa framtida planprojekt är det 
viktigt att säkerställa funktionella spridningsstråk, solbelysta bryn och i övrigt se 
till den övergripande gröna infrastrukturen.  

När områden i nära anslutning till Tinnerö eklandskap exploateras i större 
utsträckning är det även viktigt att ta ett helhetsgrepp kring belysning för att 
undvika att skapa ljusbarriärer för fladdermöss. Fladdermössen är beroende av 
mörka stråk för att förflytta sig i landskapet och dessa riskerar att bli färre totalt 
sett om exploatering sker på idag obebyggda ytor. De kumulativa effekterna blir att 
fladdermössen helt väljer andra områden för födosök och/eller boplats. En 
utökning av skola, förskola och idrottsanläggning mm söder om Bergadammen vid 
Ljushuvudet 2 m.fl. kan generera mer belysning i området nära dammen. I 
kombination med utbyggnaden i planområdet riskerar det att lysa upp vattendraget 
med strandzon på ett sätt som kumulativt försämrar för fladdermössens födosök 
längs vattnet. 

Förslag till anpassning av plan och skadebegränsande åtgärder 
Utöver de åtgärder som redan inarbetats i planförslaget föreslås följande 
anpassningar och åtgärder: 
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 Minska byggnadsvolymerna avseende höjd och antal närmast Nötabacken för 
att undvika gradvis försämring av värdekärnan till följd av framförallt 
beskuggning, men också barriäreffekter mellan Nötabacken och holmen. 

 Kvarteret (E) mellan holmen och Haningeleden bör utgå för att inte bryta 
potentiellt viktigt spridningssamband med Tinnerö eklandskap.  

 Området mellan holmen och Haningeleden föreslås utvecklas till ängsmiljö 
med exempelvis stadsodling och ekplantering. Med denna anpassning skulle 
området förses med flera ekosystemtjänster i form av gynnsamma miljöer för 
pollinerare och upplevelsevärden för de närboende samtidigt som områdets 
koppling till Tinnerö eklandskap skulle stärkas. Förslagsvis kan även befintliga 
lövträd längs brukningsvägen i västra delen av planområdet bevaras och 
integreras i ängsmiljön. 

 För att minska den negativa påverkan vid bebyggelse på syd- och västsidan om 
ekar kan ytterligare rotkartering i vissa fall behöva göras och trädspecifika 
skyddsavstånd tillämpas för träd med höga biologiska värden.  

 Vid anläggande av infart till planområdet och tunnel under Haningeleden kan, 
om det är möjligt, ekarna i allén flyttas tex in i planområdet och förstärka 
planerad grönstruktur istället för att de tas ner. 

Det finns ett antal nyckelfrågor som sannolikt behöver utredas ytterligare inom 
ramarna för den specifika miljöbedömningen kopplat till Natura 2000-prövningen. 
Dessa är bland annat påverkan på spridningssamband mellan planområdet och 
Tinnerö eklandskap samt vilken påverkan planförslaget har på trädens vitalitet på 
kort och lång sikt och vilka följder detta kan få för läderbaggen. I den fortsatta 
processen medför detta troligen att ytterligare anpassningar av planen kommer att 
krävas. Inom prövningen behöver även påverkan på Natura 2000-områdets 
hydrologi med anledning av cykeltunneln under Haningeleden utredas vidare.  
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Vattenmiljö – dagvatten och översvämning 

Förutsättningar 
Planområdet avgränsas i söder av Tinnerbäcken. Tinnerbäcken har sin start i 
jordbruksmiljön söder om Linköping. Bäcken passerar Smedstad dammar strax 
innan planområdet och rinner sedan vidare mot Berga för att så småningom 
mynna i Stångån i Linköpings centrala delar. Hydrologin i Tinnerbäcken är starkt 
påverkad och tar bland annat emot mycket dagvatten. Närmiljön består främst av 
tätortsmiljöer, men naturliga partier finns också kvar. Delen av bäcken som ligger i 
anslutning till planområdet är uppdämd och kallas Bergadammen. (Geosigma AB, 
2020) Enligt NVI finns påtagliga naturvärden (naturvärdesklass 3) i 
Bergadammen, den del av Tinnerbäcken som passerar planområdet (Fennicus 
Natur AB, 2020). Tinnerbäcken som helhet förbinder eklandskapet med Roxen och 
är en del av ett värdefullt grönstråk som löper genom Linköping (Linköpings 
kommun, 2018).  

Avrinningsområden 
Det samlade vattenflödet från ett område kallas avrinning. Storleken på 
avrinningen beror av mängden nederbörd och hur mycket vatten som magasineras 
i området eller avdunstar till atmosfären. Avrinningen varierar mycket mellan olika 
årstider och kan också variera kraftigt från ett år till ett annat.  

För en given geografisk yta finns bestämt vilket landområde som bidrar med yt- 
och/eller grundvatten till den geografiska ytan. Detta landområde kallas för 
avrinningsområde. Ett avrinningsområde begränsas av en vattendelare som skiljer 
ett avrinningsområde från ett annat.  

Inom planområdet finns två delavrinningsområden som skiljs åt av en mindre höjd 
i den södra delen av planområdet. Båda delavrinningsområdena avvattnas till 
Bergadammen. (Geosigma AB, 2020) 

Dagvatten 
Dagvatten är det tillfälligt förekommande vatten som rinner av markytan vid regn 
och snösmältning. Flödet och föroreningshalten i ytavrinningen är generellt 
kopplat till markanvändningen i ett område. Det är främst dagvatten från vägar och 
parkeringsytor som innehåller föroreningar.  

Inom planområdet finns inga befintliga dagvattenledningar eller 
dagvattenlösningar. Ytavrinningen i området leds av topografin och vägdiken ner 
till Bergadammen. (Geosigma AB, 2020) 

Linköpings kommun har en dagvattenpolicy och en dagvattenstrategi, båda 
antagna av kommunfullmäktige under 2017. Dagvattenstrategin är en fördjupning 
av dagvattenpolicyn med syfte att konkretisera dagvattenpolicyn och tydliggöra 
ansvarsfördelningen. Av dagvattenpolicyn framgår bland annat att 
dagvattenhanteringen måste bidra till att skapa förutsättningar för att minska 
översvämningar samt att uppnå och bibehålla MKN i kommunens 
vattenförekomster. Den övergripande målsättningen är att dagvatten hanteras på 
ett långsiktigt hållbart sätt, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. 
(Linköpings kommun, 2017)  

En dagvattenutredning har tagits fram inom ramen för arbetet med detaljplanen 
(Geosigma AB, 2020). Syftet med dagvattenutredningen är att utreda hur 
dagvatten som uppstår inom fastigheten kan omhändertas lokalt. Till grund för 
principlösningar i dagvattenutredningen har Linköping kommuns 
dagvattenstrategi och styrdokument använts. Följande krav finns gällande 
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dagvattenhanteringen inom planområdet enligt dagvattenstrategin (Geosigma AB, 
2020):  

 Planerad exploatering ska inte öka belastningen på det befintliga 
dagvattennätet. Dagvattensystemet inom området får ej belastas med flöden 
som innebär att ledningsnätet däms upp utanför planområdet. 

 Planerad exploatering får inte försämra recipientens (Tinnerbäcken) 
möjligheter att uppnå dess miljökvalitetsnormer.  

 Återkomsttiden 100-årsregn ska vara vägledande för när en bedömning av 
översvämningsrisken ska göras. Ny bebyggelse planeras så den inte tar skada 
eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.  

Påverkan  

Dagvatten 
Tinnerbäcken kommer inte påverkas fysiskt av föreslagen planering. Däremot 
kommer bäcken ta emot en ökad mängd dagvatten från planområdet jämfört med 
nuläget. Även delmängder av vägdagvatten från Haningeleden kommer att kunna 
integreras i dagvattenhanteringen för planområdet. Bostadsbebyggelsen som 
föreslås i planen medför att hårdgjorda ytor tillkommer på en relativt stor del av 
planområdet. Det kommer att öka mängden dagvatten och eventuellt även 
föroreningshalten.  

Ett ökat dagvattenflöde kan medföra en ökad flödesbelastning på det kommunala 
dagvattensystemet som leder till att orenat vatten når recipienten, i detta fall 
Tinnerbäcken. Det är därför viktigt att dagvatten från hårdgjorda ytor som tak och 
parkering tas omhand inom området i den utsträckning det är möjligt.  

Dagvattenberäkningarna har gjorts med syfte att dimensionera dagvattenlösningar 
som kan omhänderta ett 20-årsregn med 10 minuter varaktighet. Utan 
dagvattenlösningar ökar flödet för föreslagen exploatering, vid ett 20-årsregn, till 
cirka 1930 liter/sekund. Detta är en ökning på 364 % jämfört med dagsläget. 
Ökningen beror på en väsentligt högre andel hårdgjord yta och en ökad 
regnintensitet på grund av klimatförändringar.  

För att bevara vattenbalansen och fördröja ett 20-årsregn för hela planområdet 
krävs en utjämningsvolym på 1198 kubikmeter. Syftet med de planerade 
dagvattenlösningarna är att uppnå en fördröjning som bevarar vattenbalansen och 
säkerställer att allt dagvatten renas så möjligheterna för recipienten att uppnå dess 
miljökvalitetsnormer förbättras.  

För att uppnå den renande utjämningsvolymen föreslås regnbäddar på 
kvartersmarkens innergårdar och förgårdsmark samt makadamkistor (regnbädd 
utan övre fördröjningsvolym) på skolgården. För att omhänderta dagvattnet från 
den allmänna platsmarken (gaturummet) lokalt, innan rening i damm, föreslås att 
ett öppet förstärkningslager med tillhörande infiltrationsytor anläggs i 
gaturummet.  

Innan utflöde till recipient föreslås två dagvattendammar. Dammarna ska ha 
kapacitet att rena och omhänderta dagvatten från allmän platsmark som inte når 
de lokala dagvattenanläggningarna. Dammarna blir även ett andra reningssteg för 
det vatten som kommer från de lokala dagvattenanläggningarna. För att förbättra 
recipientens möjligheter att uppnå dess miljökvalitetsnormer föreslås att även viss 
avrinning från Haningeleden bör renas i dagvattendammen. För föreslagen 
placering av dagvattenlösningar se Figur 16. Dagvatten från område A kommer 
ledas till den västra dammen medan dagvatten från område B leds till dammen i 
öster.  
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Figur 16: Förslag på placering av dagvattenlösningar, eftersom skissen baseras 
på tidigt förslag till plankarta kommer justeringar göras till slutgiltig lösning. 
Dagvatten från område A leds till den västra dammen och dagvatten från 
område B till den östra dammen. (Geosigma, 2020) 

 

De planerade dagvattenledningarna kommer att följa gaturummen genom 
planområdet. I södra delarna av området planeras två stycken utlopp, se D-ledning 
i Figur 17. Vid utloppen planeras två dagvattendammar som vattnet kommer 
passera innan det når Bergadammen.  

 
Figur 17 Planerade ledningar för dagvatten inom planområdet. D=Dagvatten, 
S=Spillvatten, V= vatten. Planerad D- och planerad S-ledning följer samma 
sträckning. Vid planerad D-lednings slut på gräsytan i sydvästra respektive 
sydöstra hörnet av planområdet planeras dagvattendammar. (Geosigma AB, 
2020) 

 

Dagvattenutredningens avgränsning skiljer sig från planområdet. Eftersom de ytor 
som tillkommit sedan utredningen genomfördes främst består av grönytor och 
befintligt vägområde bedöms inte resultatet påverkas. (Larsson, 2020) 
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Översvämningsrisk 
Översvämning av planområdet kan ske vid extrema regn och på grund av höga 
flöden i Bergadammen (del av Tinnerbäcken) till följd av extrema regn. Vid 
extrema regn, exempelvis ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden som områdets 
dagvattenlösningar inte kommer att vara dimensionerade för att klara av. En 
översiktlig lågpunktskartering för området har gjorts, Figur 18. 
Lågpunktskarteringen tar inte hänsyn till att infiltration eller eventuella 
dagvattenlösningar i området utan utgår från att allt vatten rinner på ytan och vilka 
barriärer som då finns. 

 
Figur 18 Ytavrinningen inom planområdet med befintlig markanvändning. 
Modellen räknar med att allt vatten rinner längs ytan. Pilarna förtydligar 
flödesriktningen. (Geosigma AB, 2020) 

 

När det gäller höga flöden i Smedstadbäcken, del av Tinnerbäcken, har DHI på 
uppdrag av Linköpings kommun tagit fram en åtgärdsutredning för Tinnerbäcken. 
Utredningen visar att delar av planområdet kan komma att svämmas över vid höga 
flöden. Vid ett högsta beräknat flöde i Tinnerbäcken översvämmas de södra delarna 
av planområdet, se Figur 19. Ingen bebyggelse planeras inom området som riskerar 
att översvämmas, däremot påverkas sannolikt områdets dagvattenlösningar. 
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Figur 19 Vid ett högsta beräknat flöde i Tinnerbäcken vid 1000-årsregn (lila 
områden), översvämmas de södra delarna av planområdet. Vid ett 10-årsregn 
(mörkblå områden) påverkas ingen bebyggelse av översvämning. (DHI, 2020) 

Effekter och konsekvenser av huvudalternativet 

Dagvatten 
Föroreningsberäkningar i dagvattenutredningen visar att en effektiv rening kan 
uppnås med föreslagna dagvattenåtgärder. Beräkningarna tyder på att ett 
genomförande av planförslaget ger övervägande positiva effekter för recipienten. 
Den totala föroreningsbelastningen från planområdet minskar eller förblir 
oförändrad för samtliga studerade ämnen förutom kväve och kvicksilver. 
Utredningen anger att den indikerade ökningen av kväve är förhållandevis liten och 
halten kvicksilver är förhöjd i samtliga Sveriges vattendrag, vilket betyder att 
förändringen i belastningen från planförslaget ger marginella effekter. Ökningen av 
kväve beror enligt (Larsson, 2020) sannolikt på att andelen grönyta i området 
minskar i planförslaget jämfört med nuläget. Enligt dagvattenutredningen är 
beräkningar med schablonhalter behäftade med stora osäkerheter och bör inte 
tolkas som exakta siffror, men den beräknade minskade belastningen efter 
föreslagen rening innebär en hög sannolikhet att exploateringen leder till en 
minskad belastning på recipienten. 

Sammantaget indikerar föroreningsberäkningarna att planförslaget med föreslagna 
dagvattenåtgärder förbättrar recipientens möjlighet att uppnå god status. 
Tinnerbäcken och Bergadammen har påtagliga naturvärden och bedöms ha högt 
kommunalt värde. Den övervägande effekten av ett genomförande av detaljplanen 
med föreslagna dagvattenåtgärder bedöms bli små positiva eftersom 
Tinnerbäckens möjlighet att uppnå god status förbättras. Konsekvenserna bedöms 
bli små till måttliga positiva.  

Översvämningsrisk 
Dagvattenberäkningarna har gjorts med syfte att dimensionera dagvattenlösningar 
som kan omhänderta ett 20-årsregn med 10 minuter varaktighet. Beräkningarna är 
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baserade på att flödet till Bergadammen från planområdet inte ska öka jämfört 
med dagsläget. Dagvattenlösningarna som föreslås ökar fördröjningen av 
dagvattenflödena, vilket bidrar till att risken för översvämning är lägre inom 
planområdet efter exploateringen.  

Vid extrema regn, så som ett 100-årsregn, uppstår däremot flöden där 
planområdets föreslagna dagvattenlösningar inte kommer att vara tillräckliga för 
att omhänderta allt dagvatten. Vid översvämningar kommer föroreningar från 
området spridas utan att passera dagvattenlösningarna. Höjdsättningen av 
planområdet bör planeras för att klara hanteringen av extremregn så att 
byggnation inte tar skada. I planbeskrivningen anges att en medveten höjdsättning 
kommer att ske vilket även regleras i plankartan.  

Även översvämning på grund av höga flöden i Smedstadbäcken (del av 
Tinnerbäcken) kan medföra att delar av dagvattenlösningarna överbelastas och att 
föroreningar från området sprids utan att passera dagvattendammarna.  

Effekterna av extrema regn och översvämning bedöms bli små negativa eftersom 
förorenat dagvatten inte renas. Med en medveten höjdsättning undviks skador på 
byggnation. Konsekvenserna vid extrema regn bedöms bli små-måttliga negativa.  

Effekter och konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att markanvändningen i området blir oförändrad. Ingen 
rening av delmängder dagvatten från Haningeleden tillkommer. Tinnerbäckens 
möjlighet att uppnå god status förbättras inte. Effekterna av att förorenat dagvatten 
når Bergadammen bedöms vara små negativa då dagvattenrening inte anläggs och 
effekterna av en översvämning bedöms lokalt kunna bli inga/obetydliga då ingen 
exploatering påverkar föroreningshalten i de områden som översvämmas. 
Konsekvenserna bedöms bli små-måttliga negativa respektive obetydliga.  

Effekter och konsekvenser av jämförelsealternativet 
I jämförelsealternativet utgår bedömning från att dimensioneringen på 
dagvattenlösningen anpassas till den exploateringsgrad som sker. Vid 
översvämningar kommer föroreningar från hårdgjorda ytor spridas. 
Konsekvenserna för jämförelsealternativet bedöms bli likvärdiga med 
planförslaget. 

Förslag till anpassning av plan och skadebegränsande åtgärder 
Bedömningen bygger på att de förslag som ges i dagvattenutredningen genomförs. 
De föreslagna dagvattendammarna och åtgärderna rörande höjdsättning fastställs i 
planförslaget.  
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Avstämning mot miljömål och 
MKN 

Miljömål 
Nationella, regionala och lokala miljömål och strategier bedöms med 
textmotivering och i vilken grad miljömålet påverkas enligt följande skala:  

 Miljömålet gynnas generellt 
 Miljömålet varken missgynnas eller gynnas 
 Miljömålet missgynnas generellt 

Nationella miljömål  
I Tabell 3 nedan följer en avstämning av huvudalternativets och nollalternativets 
effekt på de nationella miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Ingen 
övergödning, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, 
Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö som denna MKB 
avgränsats till att omfatta.  

Tabell 3: Sammanställning av alternativens effekt på de nationella miljömålen 

Miljömål Huvudalternativ Nollalternativ 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Linköping strävar efter att bli 
en tätare och mer 
sammanhållen stad. Området 
är sammankopplat med 
innerstaden och stora 
arbetsplatsområden via gång- 
och cykelvägnätet vilket kan 
gynna målet. Inom området 
finns förslag på byggande med 
betong med 30% mindre 
koldioxidutsläpp, 
trähusbyggnation och solceller.  
I planförslaget samlas 
parkering i ett parkeringshus 
och förutsättningar skapas för 
mobilitetsåtgärder som ska 
bidra till att boende i området 
väljer gång, cykel och 
kollektivtrafik framför bilen. 
Målet gynnas på en 
övergripande nivå även om den 
biologiska mångfalden riskerar 
att minska. 

I nollalternativet förblir 
området oexploaterat vilket 
troligen medför att bostäder 
behöver uppföras på andra 
platser inom kommunen 
som inte ligger lika centralt 
och därmed inte har samma 
förutsättningar för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. 
Inga åtgärder för att minska 
bilåkandet vidtas. 
Miljömålet missgynnas. 
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Miljömål Huvudalternativ Nollalternativ 

Ingen 
övergödning 

Föreslagna dagvattenlösningar 
ökar förutsättningarna för 
Tinnerbäcken att uppnå dess 
miljökvalitetsnormer. 
Dagvatten från Haningeleden 
renas i större utsträckning i 
huvudalternativet än det gör 
idag. Målet gynnas på en 
övergripande nivå.  

 Nollalternativet medför att 
nuvarande markanvändning 
fortskrider och 
jordbruksmarken förutsätts 
skötas som i nuläget. 
Åkermarken brukas inte 
aktivt. Ingen ytterligare 
rening av dagvatten från 
Haningeleden. Ingen ökad 
trafik till området. Målet 
varken gynnas eller 
missgynnas. 

Levande skogar Stora delar av de skogsklädda 
betesmarkerna bevaras som 
naturmark. Samtidigt medger 
planförslaget ett visst intrång 
både där träd tas ner och 
genom hög bebyggelse som 
skapar barriärer i områdets 
gröna infrastruktur. Målet 
missgynnas.  

Nollalternativet bevarar de 
skogsklädda betesmarkerna 
inom planområdet som är 
utpekade värdekärnor för ek 
inom värdetrakt för ädellöv. 
De bidrar till den gröna 
infrastrukturen som länkar 
samman Tinnerö 
eklandskap med stadens 
grönområden.  Dessa 
kommer även 
fortsättningsvis betas och 
skötas i enlighet med 
kommunens riktlinjer, 
vilket är positivt för 
biologisk mångfald och 
områdets gröna 
infrastruktur. Målet 
gynnas. 

Ett rikt växt- och 
djurliv 

Den höga bebyggelsen skuggar 
delar av ekmiljöerna inom 
planområdet. Vidare skärmar 
bebyggelsen av områdets 
ekmiljöer från angränsande 
ekmiljöer. Nötabacken och 
holmen har mycket höga 
naturvärden knutna till ekarna 
och den biologiska mångfalden 
i området missgynnas. Målet 
missgynnas. 

I nollalternativet bevaras 
naturmarken inom 
planområdet och 
naturvärdena ökar med 
stigande trädåldrar och 
fortsatt skötsel. Om 
åkermarken fortsatt sköts 
som ängsmark ökar den 
biologiska mångfalden 
gradvis. Målet gynnas.  

Ett rikt 
odlingslandskap 

l planförslaget kommer 
åkermark tas i anspråk och 
exploateras. Målet 
missgynnas.  

Jordbruksmarken bevaras 
om området undantas för 
exploatering. Målet 
gynnas.  

Levande sjöar 
och vattendrag 

Tinnerbäcken påverkas inte 
fysiskt av planförslaget, 
förutom den röjning som 
planeras i delar av 
strandzonen. 
Dagvattenhanteringen ökar 

Delmängder av dagvatten 
från Haningeleden renas 
inte. Ingen ökad 
tillgänglighet eller satsning 
på området rekreativa 
värden. Målet varken 
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Miljömål Huvudalternativ Nollalternativ 

möjligheten för vattendraget 
att uppnå dess 
miljökvalitetsnormer. 
Strandskyddat område bevaras 
till stor del tillgängligt för 
allmänheten och områdets 
rekreativa värden utvecklas. 
Målet gynnas på en 
övergripande nivå.   

gynnas eller 
missgynnas. 

God bebyggd 
miljö 

Utbyggnaden medför en tätare 
stad vilket minskar 
transportbehovet. Det finns 
förslag på mer klimatanpassad 
byggnation och hållbart 
resande främjas. Anlagda 
parker och grönområden 
utvecklas, samtidigt påverkas 
tätortsnära naturområden med 
höga naturvärden och 
åkermark tas i anspråk. 
Åtgärder krävs för att motverka 
bullerpåverkan. Målet varken 
gynnas eller missgynnas.  

I nollalternativet kvarstår 
området som tätortsnära 
grönområde med höga 
naturvärden och 
brukningsbar åkermark. 
Målet varken gynnas 
eller missgynnas.  

Jämförelsealternativet 
I jämförelsealternativet är exploateringsgraden och byggnadshöjderna lägre än i 
huvudalternativet. Miljömålen kopplade till områdets naturvärden missgynnas inte 
i lika stor utsträckning. I övrigt stämmer avstämningen mot miljömålen överens 
mellan jämförelsealternativet och huvudalternativet. 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Inom vattenförvaltningen har vissa ytvatten- och grundvattenområden beslutats 
utgöra så kallade vattenförekomster. Dessa omfattas av juridiskt bindande 
miljökvalitetsnormer (MKN) som anger den miljökvalitet, status, som ska uppnås 
eller råda i en vattenförekomst, normalt senast år 2021. Miljökvalitetsnormerna 
som ska uppnås för ytvattenförekomster är god eller hög ekologisk status och god 
kemisk ytvattenstatus. Bedömning av sammantagen ekologisk status baseras på en 
sammanvägning av biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorer (HVMFS 2019:25). Klassificering för kemisk ytvattenstatus 
baseras på förekomst av så kallade ”prioriterade ämnen”. Gränsvärden för de 
ämnen som omfattas av kemisk ytvattenstatus anges i HVMFS 2019:25. 
Vattendraget söder om planområdet, Bergadammen, tillhör Tinnerbäcken och 
vattenförekomsten med samma namn och omfattas av miljökvalitetsnormen för 
ytvatten (SE647295-148689). (VISS, 2020) 

Med avseende på miljökvalitetsnormer finns i 5 kap 4 § miljöbalken två begrepp av 
stor betydelse vid ändring eller nyetablering av en verksamhet, det vill säga 
otillåten försämring av miljöstatus och äventyrande av möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormerna. Med otillåten försämring av status avses försämring av 
status för enskilda kvalitetsfaktorer från en klass till en annan, exempelvis från god 
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till måttlig. Om en kvalitetsfaktor har dålig status får ingen ytterligare försämring 
ske ens på parameternivå. Med äventyra menas enligt proposition 2017/18:243 ”ett 
risktagande av en sådan dignitet att Sveriges möjlighet att uppfylla direktivets krav 
hotas så allvarligt att risken måste betraktas som oacceptabel”. I de fall risker kan 
hanteras inom ramen för vattenförvaltningen, eller genom andra åtgärder, så att 
rätt vattenmiljökvalitet ändå kan uppnås bör dessa risker inte betraktas som ett 
äventyrande enligt propositionen. 

Förutsättningar 
Tinnerbäcken är klassad vattenförekomst enligt VISS (MC_CD: WA20211441). Den 
planerade exploateringen får inte försämra Tinnerbäckens status eller möjlighet att 
uppnå miljökvalitetsnormerna.  

Enligt vattenmyndighetens senaste bedömning är vattendragets ekologiska status 
måttlig. Statusen påverkas av övergödning, dålig konnektivitet i vattendrag samt 
miljögifter. Statusen bedöms till måttlig med medel tillförlitlighet. 

Miljökonsekvenstypen övergödning bedöms som dålig på grund av att 
koncentrationen av kvalitetsfaktorn totalfosfor är hög och därmed utslagsgivande. 

Tinnerbäcken uppnår ej god kemisk status på grund av förhöjda halter av ämnena 
kvicksilver, bromerade difenyletrar (BDE) och PFOS. Potentiella källor till PFOS i 
tillrinningsområdet är framför allt brandövningsplatser. (Geosigma AB, 2020) 

Påverkan, effekter och konsekvenser 
Se kapitel Vattenmiljö – dagvatten och översvämning. 

Sammantaget bedöms planförslaget med föreslagna dagvattenåtgärder förbättra 
recipientens möjlighet att uppnå god status. (Geosigma AB, 2020) 
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Påverkan på riksintressen och 
skyddade områden 

Riksintressen 

Riksintresse för naturvården – Eklandskapet Linköping-Åtvidaberg 
Det beslutade riksintresseområdet omfattar inte planområdet. Även om påverkan 
på ekmiljöerna inom planområdet kan påverka spridningssambanden till 
eklandskapet bedöms planförslaget inte medföra påtaglig skada på riksintresset.  

Riksintresse för kulturmiljövården – Tinnerö odlingslandskap 
I planområdet finns spår från järnåldern inom Nötabacken i form av bland annat 
gravfält och stensträngar. Dessa områden skyddas som natur i planen och endast 
ett mindre område i västra delen av planområdet längs Haningeleden omfattas av 
riksintresset. Miljöaspekten kulturmiljö ingår inte i miljökonsekvensbe-
skrivningens avgränsning och har därför inte konsekvensbedömts. Planförslagets 
påverkan på riksintresset bedöms av Linköpings kommun och redovisas i 
planbeskrivningen.  

Natura 2000  
Linköpings kommun har under arbetet med detaljplanen konstaterat att det finns 
risk för påverkan på Natura 2000-området Tinnerö eklandskap. Det krävs därför 
tillstånd enligt miljöbalken för att få genomföra planen. För att tillstånd ska 
beviljas enligt 7 kap 28 a § miljöbalken får Natura 2000-områdets arter och 
livsmiljöer inte skadas av planförslaget. Bedömningen av påverkan på Natura 
2000-området görs i MKB tillhörande tillståndsprövningen, vilken är planerad att 
ske parallellt med granskningen i den fortsatta planprocessen.  

Naturreservat 
I beslutet för naturreservatet anges vad som är tillåtet respektive förbjudet inom 
reservatet. Dispens från dessa förbud kan enbart ges om det finns särskilda skäl 
och det är förenligt med reservatets syfte. För att planen ska gå att genomföra 
behöver det vara möjligt utifrån reservatets syfte och föreskrifter. GC-tunneln 
under Haningeleden kräver sannolikt dispens från reservatsföreskrifterna. 
Reservatet bedöms i övrigt inte påverkas av planförslaget.  

Strandskydd 
Planen medger att områdets strandnära rekreativa värden utvecklas och tillgänglig-
görs för allmänheten. Strandzonen planläggs som natur och de åtgärder som 
företas inom strandskyddat område sker till stor del med hänsyn till områdets 
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naturvärden. Förutsatt att goda livsvillkor bevaras för fladdermöss genom att 
belysning inte riktas ut över vattnet, bedöms inte strandskyddets syften påverkas 
av planförslaget.   

Biotopskyddade objekt 
De biotopskyddade objekten som finns inom planområdet ligger inom område med 
visst naturvärde (Fennicus Natur AB, 2020). Samtliga biotopskyddade objekt inom 
planområdet tas bort i planförslaget. Enligt planbeskrivningen ska grönområden 
och grönstråk utformas på ett sådant sätt att motsvarande strukturer kan 
återskapas. För att få avlägsna objekten krävs dispens. 
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Påverkan under byggtiden 

Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde etableras på vad som idag är åker- 
och naturmark. Byggandet av området kommer påverka omgivningen på flera olika 
sätt. För de närboende kommer buller från maskiner, byggtrafik och störningar 
från konstruktionen av byggnader och vägar sannolikt bli den största påverkan. 
Tunga transporter med material kommer trafikera området. Buller, vibrationer, 
sken från starka lampor och damm kommer uppstå i samband med 
konstruktionsarbeten. Djur i området som exempelvis betesdjur, fågel och 
fladdermöss riskerar också att påverkas av detta.  

De värdefulla ekmiljöerna i området riskerar att påverkas negativt av de maskiner 
och tunga transporter som kommer trafikera området. När tunga maskiner kör 
under eller i nära anslutning till träden riskerar marken att packas så att rötternas 
inte kan ta upp vatten och näring ur marken. Trädens rötter riskerar även att 
påverkas av grävarbeten i anslutning till träden. Vid körning under eller i nära 
anslutning till träden finns även risk för skador på trädens grenar och stammar. 
Det är därför viktigt att under genomförandefasen ställa krav som säkerställer att 
denna typ av skador kan undvikas.  

Beskuggning av träd och brynzoner kan komma att ske under kortare eller längre 
tid, avsiktligt eller oavsiktligt, genom att byggbodar, baracker, byggställningar, 
kranar, trädskydd och dylikt placeras så att naturvärdena skuggas. Även denna typ 
av skador kan undvikas genom att ställa krav under genomförandefasen. 
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Uppföljning och övervakning 

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen medför. Uppföljning har stor betydelse för att syftet med 
MKB:n och det långsiktiga målet om en hållbar utveckling ska uppnås.   

Boverket (2006) rekommenderar att uppföljningen kopplas till befintliga tillsyns-, 
miljölednings- och övervakningssystem till exempel kommunens ansvar vad gäller 
uppfyllelse av miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen. Ambitionen för 
aktuell detaljplan är att följa denna rekommendation.   

Uppföljning och övervakning av planen bör ske i både byggskede och driftskede 
(vid genomförd plan).  

Linköpings kommun har, liksom övriga svenska kommuner, ett ansvar utifrån 
vattenförvaltningen att vidta de åtgärder som behövs för att 
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas (ÅP 2016-2021).  

Uppföljning bör ske på flera sätt, bland annat genom att följa och utvärdera 
genomförandet av planerade åtgärder för stärkande av den gröna infrastrukturen 
och minimera negativ påverkan på aktuella arter och artgrupper, särskilt 
läderbagge och fladdermöss. De sistnämnda bör också följas upp genom 
återkommande inventeringar. (Ölfvingsson, 2021) 
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Samlad bedömning 

I Tabell 4 Konsekvensbedömning av huvudalternativ, nollalternativ och 
jämförelsealternativ för samtliga avgränsade miljöaspekter.Tabell 4 nedan visas en 
sammanställning av konsekvensbedömning av huvudalternativ, nollalternativ och 
jämförelsealternativ för de avgränsade miljöaspekterna. 

Sammantaget bedöms huvudalternativet riskera att medföra måttliga till stora 
negativa effekter, både på kort och lång sikt, på områdets ekmiljöer och de sällsynta 
arter som är knutna till dessa miljöer. Detta beror främst på ökad beskuggning av 
ek, att kvartersmark förläggs i nära anslutning till äldre ekar samt att 
spridningssambandet mellan ekmiljöerna och Tinnerö eklandskap riskerar att 
försvagas eller helt brytas. Då områdets ekmiljöer har mycket högt naturvärde och 
en stark koppling till Tinnerö eklandskap, som är skyddat som både Natura 2000-
område och naturreservat och av riksintresse enligt miljöbalken, bedöms de 
negativa konsekvenserna av planförslaget kunna bli stora till mycket stora.  

Föroreningsberäkningar i dagvattenutredningen visar att en effektiv rening kan 
uppnås med föreslagna dagvattenåtgärder. Beräkningarna tyder på att ett 
genomförande av planförslaget ger övervägande positiva effekter för recipienten. 
Konsekvenserna bedöms bli små till måttliga positiva. Vid översvämning på grund 
av skyfall och höga flöden kommer dock inte dagvattenlösningarna att räcka till och 
konsekvenserna bedöms kunna bli små till måttliga negativa.  

Tabell 4 Konsekvensbedömning av huvudalternativ, nollalternativ och 
jämförelsealternativ för samtliga avgränsade miljöaspekter. 

Miljöaspekt Huvud-
alternativet 

Noll-
alternativet 

Jämförelse-
alternativet 

Naturmiljö Stora – mycket 
stora negativa 
konsekvenser. 

Obetydliga till 
måttligt positiva 
konsekvenser. 

Måttliga negativa 
konsekvenser. 

Vattenmiljö  

dagvatten 

Små - måttliga 
positiva 
konsekvenser. 

Små negativa till 
obetydliga 
konsekvenser 

Små - måttliga positiva 
konsekvenser. 

Vattenmiljö 

översvämnings
risk 

Små - måttliga 
negativa 
konsekvenser. 

Obetydliga till 
små– måttliga 
negativa 
konsekvenser. 

Små – måttliga 
negativa 
konsekvenser. 

 

Detaljplanen bedöms kräva Natura 2000-tillstånd och en tillståndsansökan 
kommer lämnas in till Länsstyrelsen Östergötland. Planförslaget bedöms inte 
medföra påtaglig skada på riksintresse för naturvården. Strandskyddets syften 
bedöms inte påverkas negativt. Förutsättningarna för att uppnå 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Tinnerbäcken förbättras något i 
huvudalternativet och jämförelsealternativet, medan förutsättningarna är 
oförändrade i nollalternativet.  
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Det är möjligt att anpassa planförslaget ytterligare så att de negativa effekterna 
minskar. Då kan de höga naturvärdena fortsatt utvecklas och de viktiga 
spridningssambanden bestå och/eller förstärkas mellan planområdet och Tinnerö 
eklandskap.  
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Bilaga 1 – Skyddsavstånd befintliga ekar 

 

Del 1: Nordvästra delen av Nötabacken. Skyddsavstånd till ek avseende punkthus 1-3. 

 

Del 2: Sydvästra delen av Nötabacken. Skyddsavstånd till ek avseende punkthus 4-7. 



 

Del 3: Holmen söder om Nötabacken. Skyddsavstånd till ek avseende punkthus 7 och kvarter E. 

 

Del 4: Sydöstra delen av Nötabacken. Skyddsavstånd till ek avseende punkthus i östra planområdet. 

Kartutsnittet visar cirklar med 20 meters radie runt stam-mitt på befintliga ekar. 

• tunna heldragna cirklar för alla inmätta ekar (exklusive de som avverkas). 
• feta streckade linjer för de ekar som är med i trädinventeringen dvs ekar med särskilt stort 

biologiskt värde. Ingen av dessa träd avverkas. 
• mellantjocka streckade linjer för de ekar som mätes in senare (exklusive de som avverkas).  
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