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Undersökning av betydande miljöpåverkan 

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en 

undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras 

Miljöbalken (MB) 6 kap 11§. Bedömningen är den analys som görs för att avgöra om förslaget 

kan antas påverka miljön så mycket att en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 

behövs. 

 

Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan 

ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser 

eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av 

planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en strategisk miljöbedömning ska 

göras, ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en 

miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB. 

 

Planens syfte och huvuddrag  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nybyggnation av bostäder, vårdbostäder, skola, 

förskola, idrott, kontor och centrumverksamhet samt att säkerställa yta för skolgård åt 

Vätternskolan och förskolan Vättern. Med vårdbostäder kan avses exempelvis seniorbostäder, 

trygghetsbostäder och gruppbostäder. 

 

Planförslaget möjliggör för flera olika användningar på kvartersmark såsom bostäder (B), skola 

(S), idrott (R1), vårdbostäder (D1), kontor (K), centrumverksamhet (C1) ) och 

transformatorstation (E1) samt även olika användningar för allmän platsmark såsom gata 

(GATA), lokalgata (GATA1), gång- och cykelväg (GÅNG, CYKEL) och park (PARK). 

Planförslaget innehåller en utökning av skolområdet inom Ekön 5 och Innerstaden 1:91 för att 

möjliggöra för eventuell utbyggnad av skola, förskola eller idrott samt för att säkerställa 

utrymme för skolgård och parkeringsyta. Planförslaget möjliggör även för att Vätterskolans 

befintliga infartsväg planläggs som lokalgata (GATA1). Planförslaget säkerställer även yta för 

att kunna anlägga en gång- och cykelväg längs Ulaxgatan och Vätterskolans infartsväg samt 

säkerställs en gång- och cykelanslutning till den befintliga gång- och cykelvägen i parkmarken 

mot Lasarettsgatan. Planförslaget möjliggör för huvudanvändningen bostäder (B) inom Ekön 5, 

längs Ulaxgatan och inom Innerstaden 1:91 längs södra delen av Lasarettsgatan. Inom 

bostadsanvändningarna möjliggörs även för ytterligare användningar såsom vårdbostäder (D1) 

eller kontor (K) och inom ett specifikt område centrumverksamhet i bottenplan och våning 1 

(C1). 

Sammanvägd bedömning 

Den samlade bedömningen är att planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Planen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte strida mot övriga 

uppsatta mål samt bedöms inga riksintressen påverkas av planen. Planen bedöms medföra viss 

påverkan på områdets naturvärden, kulturmiljö, lekmiljöer, gestaltning och ljudmiljö. De värden 

som påverkas bedöms inte kunna, enskilt eller sammantaget, utgöra betydande miljöpåverkan. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P6
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6P9


Undersökning om betydande miljöpåverkan, en checklista för bedömning av 
betydande miljöpåverkan  
OBS! Bedömningarna är PRELIMINÄRA och kan behöva omvärderas om ny kunskap tillförs planen. 

Beskrivning 

Detaljplan för: 
Ekön 4 & 5 samt del av Innerstaden 1:91. Ekön, Motala kommun 

Planens storlek och syfte: 
Planområdet är ca 40 000 kvm. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för nybyggnation av bostäder, vårdbostäder, förskola, 
idrott, kontor och centrumverksamhet samt att säkerställa yta för 
skolgård åt Vätternskolan och Förskolan Vättern. Med 
vårdbostäder kan avses exempelvis seniorbostäder, 
trygghetsbostäder och gruppbostäder. 

Befintlig markanvändning: 
Planområdet består idag av bebyggelse, park och vegetation 
samt hårdgjorda ytor för bland annat parkering.  
 
I den nordvästra delen av planområdet, på fastigheten Ekön 4, 
ligger Vätternskolan samt förskolan Vättern med tillhörande 
lekytor. I den nordöstra delen av planområdet finns en mindre 
skogsdunge med björkar samt en större obebyggd grönyta med 
högvuxet gräs. Skogsdungen används idag av Vätternskolan 
som skolgård. I mitten av planområdets finns en lokalgata för 
biltrafik till Vätternskolan, gång- och cykelstråk samt en 
parkeringsyta med ca 60 platser som utgör del av en 
gemensamhetsanläggning mellan Ekön 4 och Ekön 5. Den 
södra delen av planområdet består i huvudsak av park med 
skogsdungar och gräsytor. På denna del, inom fastigheten Ekön 
5, ligger även Ulaxvillan med tillhörande gårdsmiljö som har 
kulturhistoriska värden kopplat till Motalas tidiga industrihistoria. 
Inom delar av planområdet finns naturvärden såsom 
biotopskyddade allér och enskilda träd såsom grova ekar. 

Beskriv förslaget: 
 

Medverkande tjänstemän: Lydia Svensson & Emma Seidegren, Planarkitekter 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan och byggenheten 
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Platsens egenskaper/ restriktioner och känslighet 

Bedöms planen medföra eller 
påverkas av: 

Ja Nej Kommentar 

Uppsatta mål 

Strider planen mot  

- Regionala och nationella miljömål 

- Miljökvalitetsnormer 

- Översiktsplanens intentioner och 
målsättningar 

 

  

X 

X 

X 

 

 

 

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten 
berörs, men bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget. 

Planförslaget bedöms vara förenlig med 
gällande översiktsplan, ÖP 06, då 
översiktsplanen tar upp Ekön-området som 
utvecklingsområde för flerbostadshus.  

Gällande regleringar och skyddsvärden 

Strider planen mot  

- Gällande översiktsplaner, program 

- Riksintressen (MB 3kap, se även kultur, 
friluftsliv, natur) 

  

X 

X 

 

 

 

 

Planområdet ligger inom försvarets riksintressen 
för MSA-områden och stoppområde för höga 
objekt samt inom MSA-områden för Linköping 
flygplats, vilket är ett riksintresse för 
kommunikationer. Riksintressena bedöms inte 
påverkas då ingen bebyggelse föreslås som 
skulle kunna påverka riksintressena.  
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Naturintressen  

- Riksintressen för naturmiljö/naturvård (MB 
3kap 6§) 

- Naturreservat (MB kap 7) 

- Naturminne 

- Natura 2000-områden 

- Biotopskyddsområde 

- Strandskydd 

- Vattenskyddsområde (vattentäkt) 

- Rödlistade arter 

- Nyckelbiotop  
(enl. skogsvårdsstyrelsen) 

- Annan värdefull natur 
(naturvårdsprogram, regionala värden) 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 
X 

 

OBS! Påverkas Natura-2000 eller om 
påverkan/risk för skada på natur uppstår utgör 
det alltid betydande miljöpåverkan. 

 

En naturvärdesinventering har tagits fram av 
kommunen. Denna visar på ett antal större, 
äldre och skyddsvärda träd inom Ekön 4 och 5 
samt Innerstaden 1:91. Dessa träd, i huvudsak 
ekar, tar detaljplanen hänsyn till. Lövskogen i 
norra delen av planområdet (naturvärdesobjekt 
1) skyddas inte i detaljplanen. Detta eftersom 
naturvärdesinventeringen anger att 
naturvärdena i lövskogen knappt är tillräckliga 
för att ge en klassning med skydd. Dock finns 
det ekar i väster med andra biotopskvaliteter 
som möjligt ger lövskogen en klassning av visst 
positivt värde för biologisk mångfald. Två av de 
tre utpekade ekarna står inom allmän platsmark 
PARK och kommer på så sätt bevaras, de träd 
som står inom användningen skola kommer 
dock inte skyddas. Allén i mitten av planområdet 
(naturvärdesobjekt 2), hålträden mot Ulaxgatan 
(naturvärdesobjekt 3 och 4) samt allén i södra 
delen av planområdet (naturvärdesobjekt 5) 
skyddas under det generella biotopskyddet och 
bedöms därav inte behöva ytterligare skydd i 
planen. I detaljplanen skyddas den så kallade 
”Ekön-eken” samt skyddas en lövdungen i södra 
delen av planområdet. Även en lönn i mitten av 
planområdet nära Vätterskolan, som pekas ut 
som bevarandevärt i naturvärdesinventering, 
kommer skyddas i planen. För de fyra 
nordligaste alléträden i den södra allén 
(naturvärdesobjekt 5) söks biotopskyddsdispens 
från länsstyrelsen parallellt med detaljplanen. 
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Kulturintressen  

- Riksintressen för kulturmiljö  

(MB 3kap 6§) 

- Kulturreservat 

- Fornminne 

- Byggnadsminne 

- Kulturminnesvård 

- Annan värdefull kulturmiljö 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

En arkeologisk utredning etapp 2 har utförts 
inom planområdet. Inom planområdet finns ett 
vägmärke i form av en milstolpe av röd kalksten 
på ett postament av granitstenar. Milstolpen står 
på sin ursprungliga plats och får ej flyttas utan 
tillstånd av Länsstyrelsen.  

Trots det fördelaktiga topografiska läget samt 
den generellt sandiga undergrunden påträffades 
inga lämningar inom utbredningsområdet som 
bedömdes härröra från stenåldern. Vid 
utredningen påträffades genom arkeologiska 
sökschaktsgrävningar spridda historiska 
lämningar från det tidigare bebyggelseläget för 
Eka gård samt två områden med förhistoriska 
boplatslämningar, ett område i norra delen av 
Ekön 5 inom den befintliga björkdungen och ett 
område intill Lasarettsgatan i södra delen av 
planområdet. Om ytor ska exploateras 
rekommenderar utredningen att vidare 
arkeologiska förundersökningar utförs. I planen 
regleras att ”Startbesked får inte ges för ändrad 
markanvändning förrän arkeologisk utredning 
har kommit till stånd (a2)” gäller för den 
befintliga parkeringen inom området för 
bebyggelseläget för Eka. 

 

Inom planområdet finns idag en byggnad 
benämnd Ulaxvillan. Byggnaden är upptagen i 
kommunens inventering av kulturmiljöer för 
Motala stad och har förts till värdekategori 2, 
byggnad med högt kulturhistoriskt värde. Denna 
ska hanteras som särskilt värdefull i enlighet 
med 8 kap 13 § i Plan och bygglagen (PBL). 
Byggnaden är uppförd under tidigt 1900-tal och 
är den enda byggnaden i området som är 
kvarvarande från fabriksepoken. Ulaxvillans 
värde består idag främst av dess befintliga 
exteriör samt den bild som villan och dess 
tillhörande parkmiljö förmedlar kring Motalas 
industrihistoria. 

 

Över tid har omhändertagandet och 
tillämpningen av de varsamhets- och 
underhållskrav som gäller för Ulaxvillan brustit. 
Varsamhets- och underhållskrav fastslås i PBL 8 
kap. 14 § samt 8 kap. 17 § och anger bland 
annat att om ett byggnadsverk är särskilt 
värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt så ska 
det underhållas så att de särskilda värdena 
bevaras. Lagstiftningen anger även att ändringar 
av en byggnad ska utföras varsamt med hänsyn 
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till byggnadens karaktärsdrag och ta till vara 
byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden. Detta har inte efterlevts gällande 
Ulaxvillan då dess underhåll har varit eftersatt 
under längre tid både invändigt och utvändigt. 
Detta har resulterat i att Ulaxvillan i dagsläget 
inte är i ett brukbart skick  

 

Under de senast tio åren har det redogjorts för 
Ulaxvillans dåligt skick i flera olika bedömningar 
och utlåtanden och år 2015 bedömdes 
bedrivande av verksamheter i byggnaden 
behöva upphöra. Ulaxvillans dåliga skick har i 
genomförda bedömningar och utlåtanden 
hänförts flera olika orsaker, såsom bland annat 
de bränder som villan utsatts för, felaktigt 
materialval, felaktigt utförande vid åtgärdande 
av brister och undermåligt underhåll. Därefter 
har provtagning i villan påvisat förekomsten av 
höga andelar av hälsofarliga ämnen, såsom 
PAH-er och kreosol. Med bakgrund av dessa 
bedömningar och utlåtanden bedöms 
åtgärdande och återställande av Ulaxvillan till ett 
brukligt skick vara för omfattande och kostsamt 
för att vara rationellt möjligt. 

 

Detta bedöms sammantaget motivera varför 
Ulaxvillan inte har skyddats i förslaget till 
detaljplan. Istället finns möjlighet att uppföra ny 
bebyggelse på platsen om Ulaxvillan rivs. Eken 
framför Ulaxvillan har ett högt symbolvärde och 
skyddas i förslaget till detaljplanen. Vid 
kommande exploatering av planområdet är det 
önskvärt att element som knyter an till områdets 
kulturhistoriska identitet och dess industriepok 
vävs in i utvecklingen av området. 
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Rekreation och friluftsliv  

- Riksintressen för friluftsliv 

(MB 3 kap 6§ och 4kap 2§ Vättern m. öar 
och strandomr.) 

- Lekmiljöer 

- Grönstruktur 

- Social rörelsestruktur 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Inom Ekön 5 finns idag en yta med lövskog som 
används av Vätternskolans elever som lekyta. 
Marken ägs av privat fastighetsägare, varpå den 
inte tillhör skolans ordinarie yta. Lekmiljön 
kommer i samband med exploatering försvinna 
men kommunen avser ersätta denna med en ny 
lekyta norr om Vätternskolan.  

 

Ulaxvillans värde består dels av dess parkmiljö 
som bidrar till karaktären av området. Ur 
parkmiljön bedöms den så kallade ”Ekön-eken” 
framför Ulaxvillan har ett högt symbolvärde och 
kommer därför att skyddas i planen. Dessutom 
kommer även en lönn bevara då den är 
bevarandevärd enligt naturvärdesinventeringen, 
samt kommer en lövdunge i södra delen av 
planområdet skyddas.  

Verksamhet  

- Tillståndspliktig 

 X 

 

Ingen tillståndspliktig verksamhet finns inom 
planområdet. 

Effekternas 

Sannolikhet och omfattning. 

Planen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och 
bedöms inte strida mot övriga uppsatta mål. Inga 
riksintressen bedöms påverkas av planen.  

 

Planen bedöms medföra viss påverkan på naturvärden. 
Dispens från det generella biotopskyddet söks i samband 
med planarbetet, men eventuell påverkan bedöms kunna 
begränsas genom att tillräckliga kompensationsåtgärder 
vidtas. 

 

Planen bedöms medföra påverkan på områdets kulturmiljö 
eftersom planen inte kommer att säkerställa rivningsförbud 
eller skyddsbestämmelser kopplade till Ulaxvillan.  

 

Planen bedöms medföra liten påverkan på planområdets 
lekmiljöer och grönstruktur. 

 

De värden som påverkas bedöms inte kunna utgöra 
betydande miljöpåverkan. 
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Planens effekter/påverkan inom och utanför planområdet 

Miljöpåverkan 

Bedöms planen medföra eller 
påverkas av: 

Ja Nej Kommentar 

Gestaltning förändras/ påverkas 

- landskaps-/ stadsbilden 

- In- och utblickar 

- Historiska samband 

 

 

X 

 
X  

 

 

 
X  

Utformningen av ny bostadsbebyggelse bör 
relatera till angränsande flerbostadshus öster 
och norr om planområdet med avseende på i 
höjdsättning och volym. Enligt planförslaget 
finns det möjlighet att uppföra nya 
flerbostadshus både i form av lamellhus och 
som punkthus. Placeringen av nya 
flerbostadshus liksom val av byggnadstyp har 
betydelse för upplevelsen av området. Punkthus 
bidrar till ett luftigt intryck med siktlinjer vilket 
kan förstärker den befintliga karaktären som 
parkmiljö. Medan lamellhus placerade med 
långsidan mot gatuliv kan bidra till en ökad 
stadsmässighet.  
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Mark  

- Föroreningar 

- Erosion / skred  

  

 

X 
X 

Inom Ekön 5 har det historiskt funnits en 
textilfabrik där marken delsanerades ner till 
känslig markanvändning (KM) i samband med 
rivning av fabriken år 2008. En miljöteknisk 
markundersökning har utförts inom 
planområdet. I undersökningen underskred 
samtliga analyserade parametrar i jord de 
generella riktvärdena för känslig 
markanvändning (KM). I två punkter påträffades 
fyllnadsmassor men inga föroreningar 
konstaterades i fyllnadsmaterialet. I en 
kompletterande miljöteknisk undersökning från 
2020 togs Jordprovet påträffad halter av  

arsenik, barium, kadmium, koppar och nickel 
över riktvärdet för känslig markanvändning. Inga  

halter överskred dock värdena för mindre 
känslig markanvändning. Därför har en 
bestämmelse om att startbesked inte får ges 
förrän markförorening har avhjälpts infört i 
plankartan på aktuella områden. 

 

På den angränsande fastigheten Höghuset 2 
har det bedrivits en grafisk industri. Motala 
kommun har i MIFO-1 identifierat två före detta 
kemtvättar inom 300 meter från planområdet 
med bekräftad användning av klorerade 
lösningsmedel vilket bedöms som mycket 
farliga. Spridningsförutsättningarna i mark och 
grundvatten bedöms som stora och det går inte 
att utesluta att klorerade lösningsmedel från 
kemtvättarna har spridits sig in till planområdet. 
Därför har en kompletterande miljöteknisk 
undersökning utförts år 2020 som utredde 
huruvida klorerade lösningsmedel kan påträffas 
i grundvatten samt i porluft inom 
undersökningsområdet. Porgasmätningarna 
indikerade viss förekomst av klorerade 
lösningsmedel och nedbrytningsprodukter varav 
inga av proverna påvisade halter överskidande 
aktuella gränsvärden. Dock påträffades halter av 
kloroform över laboratoriets rapporteringsgräns i 
ett prov.  

 

Därav genomfördes 2021 en ytterligare 
kompletterande miljöteknisk undersökning där 
sex porgasprover togs. De utförda analyserna 
påvisade halter som underskrider aktuella 
jämförvärden för samtliga analyserade ämnen. I 
fem av provpunkterna påträffades halter av 
kloroform över laboratoriets rapporteringsgräns. 
Halterna av kloroform i de porgasproverna där 
detta påträffades ligger dock med stor marginal 
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under aktuella rikt- och gränsvärden. 
Sammantaget i de två kompletterande 
miljöteknisk undersökning av klorerade 
lösningsmedel år 2020 och 2021 har 
porluftmätningar skett i nio provpunkter 
utspridda över planområdet och endast mycket 
låga halter av klorerade lösningsmedel 
(kloroform) har påträffats. Det bedöms därför att 
ett tillräckligt antal prover har utförts för att 
kunna avfärda risk för människors hälsa och 
miljön. 
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Luft och Klimat 

- Obehaglig lukt 

- Luftkvalitet 

- Klimat, luftrörelser 

- Ökad behov av transport, 
kommunikationer 

  

 

X 
X 
X 
X 

Transport och kommunikation inom området 
bedöms inte att öka i sådan omfattning att 
luftkvalitet riskerar att påverkas. Endast 
lokaltrafik till fastigheter förekommer inom 
området samt trafik till förskolan och skolan. 

Vatten 

- Vattenkvalitet 

- Översvämning 

- Vattentillgång 

- Flödesriktningar  

  

 

X 
X 
X 
X  

Länsstyrelsens lågpunktskartering visar på ett 
flertal lågpunkter finns inom och i anslutning till 
planområdet. Norr om Vätternskolan ligger en 
större lågpunkt, i sydvästra hörnet av 
skolbyggnaden finns en mindre lågpunkt, i 
nordöstra hörnet av planområdet finns en större 
lågpunkt och i  södra delen av planområdet, 
direkt väster om fastigheten Kabbelekan finns 
en mindre lågpunkt. Den större lågpunkten i det 
nordöstra hörnet av planområdet har i dagsläget 
en översvämningsrisk och denna yta bör även 
fortsättningsvis användas som en yta där 
översvämning kan ske. Det är viktigt att 
exploatering på nuvarande Ekön 5 och 
Innerstaden 1:91 inte medför ökad risk för 
översvämning vid skyfall på grannfastigheterna 
Ekön 4 (Vätternskolan) respektive Kabbelekan 2 
som både ligger intill befintliga lågpunkter. 
Åtgärder för att motverka detta behöver därför 
vidtas. 

 

En dagvattenutredning har tagits fram för 
planområdet. Utredningen redovisar hur 
dagvatten kan fördröjas inom planområdet i 
samband med exploatering i syfte att förhindra 
att dagvatten från ny bebyggelse belastar de 
kommunala dagvattenledningarna. För 
planområdet föreslås i dagvattenutredningen två 
olika alternativ på tekniska lösningar för lokalt 
omhändertagande av dagvatten med fördröjning 
och rening av dagvatten inom området. Det ena 
alternativet är sedimentationsmagasin, 
genomsläppliga ytor/beläggningar samt 
makadamdiken. Det andra alternativet är 
översilningsytor, genomsläppliga 
ytor/beläggningar, växtbäddar samt 
makadamdiken. 

 

Ulaxvillan har idag ingen befintlig 
dagvattenledning påkopplad vilket är ett krav 
inför exploatering. En dagvattenanslutning 
måste även anläggas inom Innerstaden 1:91.  



 
Undersökning om  

betydande miljöpåverkan 

Ärendenummer: Sida 13/16 

SB-2019-4  

Detaljplan Enhet:  

 

 

Ekön 4 och 5 samt del av  
Innerstaden 1:91 
 

Plan- och byggenheten 
Samhällbyggnadsförvaltningen 
Motala kommun 
 

Datum: 2019-06-10, rev 2021-09-22 Handläggare: Lydia Svensson 

Status: Granskningsskede  

 

Vegetation 

Kan genomförande av planen medföra:  

- Införande av ny växtart 

- Minskning av växtart/ -samhälle 

 

 

 
X 
X 

 

 Den lövskog som finns inom Ekön 5 kommer till 
stor del att försvinna till följd av exploateringen. 
Vissa träd som bedömts värdefulla kommer att 
avverkas. Dock kommer en del av de mer 
skyddsvärda, större, träden säkras inom 
detaljplanen. Nyplantering efter exploatering bör 
ske för att bidra till parkmiljön och stärka Eköns 
karaktär.  

Djurliv 

Kan genomförande av planen medföra:  

- Införande av ny djurart 

- Påverka djurs förflyttningar, rörelse 

- Minskning av djurart/ -samhälle 

  

 

 
X 
X 
X 

Planen bedöms inte påverkan dessa värden. 

Miljöpåverkan från omgivningen 

Kan befintlig miljöstörande verksamhet ha 
negativ inverkan på planen?   

 

Erforderliga skyddsavstånd (jmfr 
rekommendationer/råd i tillämpliga delar av 
i ”Bättre plats för arbete” 

 X  Ingen miljöstörande verksamhet finns inom 
planområdet. 

Effekternas 

Sannolikhet, frekvens och varaktighet. 

Planen bedöms medföra påverkan på områdets gestaltning. 
Landskapsbilden kommer att påverkas inom området. 
Detaljplanen innebär en högre exploateringsgrad med tillskott 
av bostäder. Inom området finns idag endast skolbyggnader 
samt Ulaxvillan som idag ej används. Den kulturhistoriskt 
viktiga parkmiljön kommer att förändras. Idag används 
parkmiljön inte som ett strövområde och är dessutom 
privatägt. En exploatering kan innebära positiva effekter så 
som att tillgängliggöra ytan för de som kommer bo och verka 
inom området. 

 

Planen bedöms medföra viss påverka på områdets 
vegetation. Den lövskog som har används av Vätternskolans 
elever som skolgård kommer att tas i anspråk för byggnation. 
Ytan är inte kommunägd och tillhör därmed heller inte 
Vätternskolans ordinarie skolgård. Kommunens ambition är 
dock att ersätta ytan genom att anlägga en ny skolgård norr 
om Vätternskolan och därmed utöka den befintliga 
skolgården. 

 

De värden som påverkas bedöms inte kunna utgöra 
betydande miljöpåverkan. 
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Hälsoeffekter  

Finns risk för hälsa och säkerhet? 

OBS! Finns det risk för hälsa och säkerhet, eller 
att miljökvalitetsnormer överskrids uppstår alltid 
betydande miljöpåverkan. 

Bedöms planen medföra eller 
påverkas av: 

Ja Nej Kommentar 

Störningar   
Uppstår störningar från omgivning eller ger 
planen upphov till störningar?   

- Buller / vibrationer över riktvärden 

- Djurhållning/ allergi 
- Ljus (bländande ljus) 
- Skyddsavstånd till bostäder 

 X En bullerutredning har tagits fram under 
planarbetet för att utreda förutsättningarna för 
att uppföra bostäder och förskola med avseende 
på trafikbuller från Lasarettsgatan och 
Ulaxgatan.  

 

Genomförda bullerberäkningar visar att vid 
planerade byggrätter längs Ulaxgatan på 
fastigheten Ekön 5 underskrider ekvivalent 
ljudnivå 60 dBA vid samtliga bostadsfasader. 
För byggrätten på Innerstaden 1:91 längs 
Lasarettsgatan visar bullerberäkningarna att 
ekvivalent ljudnivå på del av byggrätten är högre 
än 60 dBA. Vid placering av ett lamellhus i 
enighet med ljudutredningskarta från 
trafikbullerutredningen 2019, se ovan, uppnås 
vid värst utsatta fasaddel en bullernivå om 61 
dBA. En kompletterande bullerberäkning 
genomfördes år 2021 där lamellhuset på 
byggrätten på Innerstaden 1:91 ersatts av två 
punkthus. Resultatet av denna visar att vid 
placering av två punkthus enligt 
ljudutbredningskartan nedan får det norra 
punkthuset en ekvivalent ljudnivå om 59 dBA vid 
bostadsfasaden närmast Lasarettsgatan medan 
motsvarande siffra för det södra punkthuset är 
60 dBA. Placering av nya byggnader inom 
byggrätten ska ske så att gällande riktvärden för 
buller inte överskrids. Lämpligt avstånd till 
Lasarettsgatan beror på val av byggnadstyp och 
utformning av nya bostadshus.  

 

På äldre skolgårdar som exponeras för buller 
från väg-och/eller spårtrafik bör den ekvivalenta 
bullernivån enligt Naturvårdsverkets riktlinjer 
underskrida 55 dBA på de delar av skolgården 
som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet. Ljudnivåerna på skolgården för den 
befintliga förskolan Vättern på Ekön 4 
överskrider delvis Naturvårdsverkets riktvärden 
om 55 dBA ekvivalent ljudnivå. 
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Bullerreducerande åtgärder behöver därför 
genomföras vid befintlig förskolegård. 

 

Risker / Säkerhet   

- Föroreningar/ utsläpp (mark, vatten, luft)  

- Strålning (ex radon) 

- Elektromagnetiska fält  
- Explosionsrisk 
- Transport Farligt gods 
- Trafikmiljö 

 X  Detaljplanen innehåller till större del bostäder 
och bedöms inte medföra någon ökad risk för 
omgivningen. 

Rekreation 
- Förändring av strövområden, 
vandringsleder, friluftsanläggningar? 

  

 X  Planen innehåller inga större anläggningar för 
friluftsliv eller rekreation. En spontanidrottsplats 
finns tillgänglig för allmänheten inom parkmark i 
befintlig detaljplan. Spontanidrottsplatsen 
bedöms inte påverkas då dess tillgänglig och 
läge kommer att förbli det samma i förslaget till 
detaljplan. 

Effekternas 

Sannolikhet, frekvens och varaktighet och 
omfattning 

Sannolikheten för störningar inom kvarteret bedöms som 
små. Placering av nya byggnader inom byggrätten längs 
Lasarettsgatan, där buller främst genereras, ska enligt 
planförslaget kunna ske så att gällande riktvärden för buller 
inte överskrids. 
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Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Bedöms planen medföra eller 
påverkas av: 

Ja Nej Kommentar 

Mark och Vatten 

Utnyttjande av:  

- Mark, vatten (3 kap MB) 

- Jord- och skogsbruk (3 kap 4§ MB) 

- 4.kap 2§ MB (exploatering kring Vättern) 

 

 X  Planen bedöms inte påverka dessa värden. 

Naturresurser 
- Uttömning av icke förnyelsebar 
naturresurs (grus, olja, gas) 

- Tillgång till värdefulla resurser (MB 3kap 
7§) 

  

 X  Planen bedöms inte påverka dessa värden. 

Energi 
- Energimål - system 

 

 

 X  Planen bedöms inte påverka dessa värden. 

Effekternas 

Sannolikhet, frekvens och varaktighet och 
omfattning 

 X  Planen bedöms inte påverka något av 
ovanstående värden. 

 

Slutsats 

Samlad bedömning: 

Effekters omfattning, geografisk utbredning, antal berörda mm 

Den samlade bedömningen är att planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Planen 
bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte strida mot övriga uppsatta mål samt 
bedöms inga riksintressen påverkas av planen. Planen bedöms medföra viss påverkan på områdets 
naturvärden, kulturmiljö, lekmiljöer, gestaltning och ljudmiljö. De värden som påverkas bedöms inte kunna, 
enskilt eller sammantaget, utgöra betydande miljöpåverkan. 

 
 


