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SYFTE MED LINKÖPING I 3D

• Ökad service och delaktighet

• Lättare att förstå för medborgaren!

• Lättare att förstå för oss i kommunen!

• Bättre miljö

• Minskade transporter

• Färre fältkontroller

• Rätt resurser och utrustning

• Inventering och insamling

• Minskade kostnader

• Färre missförstånd, mindre tid för förklaringar, mer tid för handläggning

• Minskade transportkostnader

• Minskade kostnader för inventering och insamling

2010-03-02

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

2



MÅL

• Nya geografiska informationsbaser

• Ny förbättrad digital höjdmodell

• Digital stadsmodell i 3D 

• Koordinatsatta bildbaser (från luften och marken)

• Introducera ny teknik och ny metodik

• Planering/projektering

• Visualisering/redovisning/dokumentation

• Analyser

• Inventering/insamling

• Effektivisera förvaltningen av geografiska informationsbaser

• Gator/parker/träd/belysning

• Lokala trafikföreskrifter

• Primärkarta/ledningskartor
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Digital höjdmodell
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Stadsmodell i 3D
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Stadsmodell i 3D
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Exempel på Interaktiva tjänster

• Visualisering av planerad byggnation

• Digitala plansamråd och medborgarkommunikation 

• Sol- och skugganalyser

• Siktanalyser

• Linköping 2.0 – nästa generations Linköping

• Höjd och lutningsinformation

MEDIA

• Webben

• Mobiltelefoni
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Planeringsstöd

• 3D modellen bör i planarbetet enkelt kunna användas som en 

arbets/skissmodell där man kan pröva hustyper/hushöjder, 

gatusträckningar m.m. och dessas inverkan på omgivningen.

• 3D modellen bör också fungera som ett analysverktyg för sol- och 

skuggstudier i tidiga planeringsskeden.
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Plansamråd på webben

• Idag: Samråds- och utställningshandlingar publiceras på 

kommunens hemsida, men begränsade möjligheter att enkelt 

söka efter planer, få kontaktinformation och att enkelt lämna 

synpunkter.

• Pågående förändring: Bättre kontaktinformation samt bättre 

möjligheter att lämna synpunkter via webbformulär direkt vid 

respektive detaljplans webbsida.
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» Start / Bygga & bo / Planer och projekt / Detaljplanering / Detaljplaner under arbete / Bärstadskogen 1:2 med flera i Ekängen  

SÖK
 

Bygga & bo  
Bostadsmiljö  

Bredband och IT  

Bygga och förändra  

Energi och säkerhet  

Hitta bostad  

Lantmäteri och kartor  

Planer och projekt  

Byggprojekt  

Detaljplanering  

Detaljplaner under arbete  

En detaljplan blir till  

Gällande detaljplaner  

Industrimark  

Markanvisning  

Stadsutvecklingsprojekt  

Översiktlig planering  

Vatten och avlopp  

 

Bärstadskogen 1:2 med flera i Ekängen  
 

Lyssna  

 
Detaljplan i Ekängen för Bärstadskogen 1:2 med flera (Bärstadskogen etapp II) samt 
upphävande av del av plan nummer P180  

Detaljplanen innebär en utbyggnad av drygt hundra nya bostäder och möjliggör en omvandling 
av ett femtiotal fritidshustomter till permanenta bostäder. Med planen möjliggörs också 
uppförande av en skola/förskola med sex avdelningar samt innehåller tomtreservation för 
ytterligare en förskoleenhet för två avdelningar samt gruppboende. 

Samrådstiden för planen pågick fram till den 17 maj 2009.  

 

 

 

 

Kontakta oss  

Handläggare för detaljplanen är: 

Magnus Hultegård 
E-post: magnus.hultegard hos linkoping.se  
Tel: 013-206114  

 
Besöksadress: Drottninggatan 45 
Postadress: 

Linköpings kommun 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 
581 81  LINKÖPING 

(Malmö har en liknande ruta som uppdateras automatiskt 
efter vilken plan man tittar på) 

Lämna dina synpunkter på 
planen:  
(klickbar ruta) 

 

 

 

Dokument & blanketter  
 

Programskede: 

Programhandling (PDF, 619 kB)  
Samrådsredogörelse 

På grund av PUL kan vi inte publicera 
samrådsredogörelser och utlåtanden på 
kommunens hemsida.  

Om du fyller i uppgifterna nedan så skickar vi 
ut handlingen till dig. I första hand genom e-
post.  
Namn: 

  
Gatuadress: 

  

Postnummer:         Postort: 

  
E-post:  

  
 

Skicka Rensa
 

 

 

Samrådsskede: 

Planhandling (PDF, 619 kB)  

Plankarta (PDF, 3535 kB)  

Illustrationskarta (PDF, 1148 kB)  

 

Utställningsskede: 
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Bärstadskogen 1:2 med flera i Ekängen  
 

Lyssna  

 
Detaljplan i Ekängen för Bärstadskogen 1:2 med flera (Bärstadskogen etapp II) samt 
upphävande av del av plan nummer P180  

Detaljplanen innebär en utbyggnad av drygt hundra nya bostäder och möjliggör en omvandling 
av ett femtiotal fritidshustomter till permanenta bostäder. Med planen möjliggörs också 
uppförande av en skola/förskola med sex avdelningar samt innehåller tomtreservation för 
ytterligare en förskoleenhet för två avdelningar samt gruppboende. 

Samrådstiden för planen pågick fram till den 17 maj 2009.  

 

 

 

 

Kontakta oss  

Handläggare för detaljplanen är: 

Magnus Hultegård 
E-post: magnus.hultegard hos linkoping.se  
Tel: 013-206114  

 
Besöksadress: Drottninggatan 45 
Postadress: 

Linköpings kommun 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 
581 81  LINKÖPING 

(Malmö har en liknande ruta som uppdateras automatiskt 
efter vilken plan man tittar på) 

Lämna dina synpunkter på 
planen: 
* Obligatorisk uppgift  

Lämna förslag eller synpunkt hä

  
 
Välj en fil att bifoga i mailet:  
 
Du kan välja att vara anonym, men om du vill 
att vi kontaktar dig angående din synpunkt ber 
vi dig ange kontaktväg nedan.  
Namn: 

  
Gatuadress:  

 

Postnummer: Postort: 

  
E-post: (fylls e-postadressen i skickas en 
kopia av meddelandet till dig) 

 
 Kommunens behandling av 
personuppgifter  

 
Ange koden som visas på bilden ovan: 

 

Skicka Rensa
 

 

 
 



Plansamråd på webben med 3D modellen

• Möjligheter med 3D-modellen:

• Möjligheter att enkelt presentera interaktiv modell och/eller 

animeringar på webben

• Möjligheter att låta medborgarna lämna in egna förslag på 

bebyggelseutformning
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Plansamråd på webben med 3D modellen
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Plansamråd på webben med 3D modellen
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Plansamråd på webben med 3D modellen
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Plansamråd på webben med 3D modellen
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Magnus Hultegård tel: 013-20 61 14

Jonas Sjölin tel: 013-20 62 39 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Linköpings kommun

Frågor?
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