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Yttrande över detaljplan för Ljura 1:1 och Ljura 1:2 
Ny Räddningsstation, Norrköping (granskningsskede) 

 
Platsen är belägen sydost om Norrköpings ridhus. Mellan Dagsbergsvägen, 
Söderleden och E22 på en stor grönyta som nyttjas av ridhuset för ridning, bete och 
parkering vid tävlingar. Tidigare även för spel av rugby.   

 
 

Naturskyddsföreningens synpunkter 
Platsen är säkert geografiskt lämplig för utryckningar med närhet till större vägar, 
bostadsområden samt industrier.  
Dock kommer ridhuset, som funnits mycket länge på platsen, få minimala ytor för 
bete och ridverksamhet. En del av platsen används även som parkering vid tävlingar.  
Vidare uppstår stora störningar av utryckningar och oljud samt som redan nu är fallet 
från närbelägna flygplatsen och E22. 

 
Ridhusets läge är bra så till vida att alla, även barn och unga, kan nå det via cykel, till 
fots eller med kollektivtrafik. Dock skulle ett bättre läge vara invid hagar och natur 
med skog där en lugnare och trevligare ridmiljö kan erbjudas. 
Ett sådant läge skulle frigöra ytor mellan simhallen och planerad räddningsstation. 
 
Kommunen bör bidra med en plats och ekonomi för ny ridanläggning och då i ett läge 
man kan nå via cykel och kollektivtrafik. Denna anläggning måste då stå klar innan 
ny räddningsstation kan byggas. 
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Om ny räddningsstation ska byggas på platsen måste Nodras omfattande 
dagvattenutredning, som identifierar många problem med hanteringen av kraftig ökad 
mängd dagvatten, när idag gröna ytor avses bebyggas och asfalteras, beaktas. 
 
De föreslår en mera omfattande utredning för rening av ökade miljöfarliga utsläpp i 
området, som planeras avledas till Ljura bäck. Annan avledningsmöjlighet saknas.  
Vidare finns enligt Nodra risk med översvämning i en lågpunkt på Söderleden. 
Även detta talar för att befintlig gröna yta fyller en viktig funktion och bör behållas. 
 
Gröna tak 
Om och när en ny räddningsstation byggs bör taken förses med ”Gröna tak” som kan 
absorbera regnvatten. 
 
 
Energi- och resurshushållning 
Ambitioner att hushålla med material och energi vid bygg- och driftskedet av husen 
är önskvärd. Kommunens nya träbyggnadsstrategi bör avspeglas i planen och 
solpaneler monteras på taken. 
 
 

 

Stefan Arrelid 
Naturskyddsföreningen Norrköping 
Ordförande 
stefan.arrelid@telia.com tel 072-728 20 75 
     
Postmottagare 
Stefan Arrelid, Fjärdingstad Hestadback, 61029 Vikbolandet  
Information om Naturskyddsföreningen  http://snfnorrkoping.se/ 
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