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Yttrande över Program för del av Risängen 1:1 

 
Platsen för den tänkta bebyggelsen är söder om Lindövägen, mellan Söderleden och Ljura bäck 

 
På platsen råder strandskydd till stor del och Ljura bäck är klassad som Naturområde av 
lokalintresse. 
 

 Bilden är från planprogrammet 
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Enligt Riktlinjer för dagvattenhantering i Norrköpings kommun från 2009 föreslås att området ska 
användas för utjämning och rening av Ljura bäck. I Grönstrukturprogrammet som ingår i 
Översiktsplanen för staden från 2002 utpekas Ljura bäck som vattendrag med för staden viktigt 
ekologiskt stråk. Området är också föreslaget som rekreationsstråk i Riktlinjer för utveckling av 
Norrköpings parker, från 2006. 
 
Ljura bäck tar emot dagvatten från stora delar av stadens hårdgjorda ytor från Vilbergen i väst till 
Smedby/Rambodal i öster och Navestad i söder till Ljura/Risängen i norr. Det är mycket viktigt 
med dammar för utjämning av toppflöden och rening av det förorenade dagvattnet. Förutom för det 
övergödda vattnet från Ensjön och åkerlandskapet söder om Navestad. Den här platsen är viktig 
eftersom reningen ger bäst effekt nära Ljura bäcks mynning men inte så nära Strömmen att havet 
kan svämma in.  
  
Det är även värdefullt för stads- och landskapsbilden att inte bebygga området mellan Söderleden 
och Ljura bäcks lövridåer. Det ger en förståelse för hur kulturlandskapet sett ut innan 
stadsutbredningen.  
 
Strandskyddet är reglerat i Miljöbalken 7 kap. Om dispens för strandskydd ska ges måste något i 
miljöbalken uppräknade särskilda skäl åberopas. I programhandlingarna anges att det särskilda 
skälet är ”angeläget intresse med sammanhängande stadsbebyggelse”. Vi kan förstå att denna plats 
är lockande att bygga på, eftersom läget är ”trafikorienterat”. En anläggning här får en god 
skyltning mot Söderleden och Lindövägen. Naturskyddsföreningen anser att natur-, miljö- och 
landskapsvärden på platsen väger tyngre än önskan att bygga på denna plats. Grönområden är 
livsviktiga stadsbyggnadselement och inte reservmark för bebyggelse. Det finns gott om annan 
mark i stadsdelen, som inte är strandskyddad och utpekat som grönstråk.  
 
Motivering till att vi inte anser att det är lämpligt att bygga en bilhall på denna plats: 
 

- Naturvärdena är höga utefter Ljura bäck.  
- Det är  mycket angeläget att rena vattnet från Ljura bäcks upptagningsområden. Att anlägga 

en våtmark i området är bra. Naturskyddsföreningen stödjer det. 
- Området har nyligen drabbats av svår översvämning. Den nybyggda anläggningen öster om 

Ljura bäck har nyligen sanerats efter översvämningen. Det är därför olämpligt att bygga hus 
och anläggningar på denna mark. 
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