


Samrådsmöte för planprogram för Norra 
Ekholmen

18:30 – 19:00  Presentation av programförslaget
19:00 – 19:30  Frågor och diskussion

Tjänstemän och politiker finns tillgängliga för enskilda frågor och diskussion efter 19:30



Vem?
Var?
Vad? (övergripande)

Varför?
När?
Hur?
Vad? (delområdesvis)

Frågor att svara på



• 1967 – 1972 Norra Ekholmen byggs ut
• 1977 Ekholmsskolan byggs
• 1994 Järdalagården byggs ut

Historik



• 2012 Riksbyggen lämnar in planansökan för ett hus

• 2013-2016 Kommunen och Riksbyggen diskuterar

• 2016 (april)  Kommunen beslutar att ett planprogram ska 
upprättas

• 2016 (oktober)  Det praktiska arbetet inleds

• 2017 (februari) Första kontakt tas med L18, L19 och L21 
styrelser

Historik



• 2017 (april) Presentation av förslaget för L18, L19 och L21 
styrelser

• 2017 (31 maj/1 juni) Presentation av förslaget för L18, L19 
och L21 medlemmar

• 2017 (oktober) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att                             
programförslaget får samrådas

• 2017 (november) Samrådsmöten hålls för boende och 
allmänhet

Historik (forts..)



• 2017 (december) Samrådstiden slutar

• 2018 (januari – april) Förslaget bearbetas

• 2018 (maj) Samhällsbyggnadsnämnden godkänner (?) 
planprogrammet

• 2018 – 2030  Detaljplaner upprättas

• 2020 – 2035  Detaljplaner genomförs

Framtid



VEM?



Vem? (Kommunens projektorganisation)

Beställare och slutlig antagandeinstans
Samhällsbyggnadsnämnden

Styrgrupp
Chefer på Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Projektgrupp
Peter Tomtlund (projektledare)
Tobias Dahlqvist
Jonas Sjöholm

Referensgrupp
Stadsarkitekt, stadsantikvarie, kommunekolog, trafiktekniker, m.fl.



VAR?



Var? (planområdets avgränsning)



VAD?



Planprocessen (enligt Plan- och bygglagen)

Här är vi nu!



Målbild



Trafik



VARFÖR?



Varför? (Syften med planeringen)

(1) Att stärka Ekholmen som centrum för sydöstra Linköping



Varför? (Syften med planeringen)

(2) Att skapa ett stråk av ”stadsmässighet” längs Järdalavägen



Varför? (Syften med planeringen)

(3) Att förtäta Ekholmen med en blandning av funktioner, 
bebyggelsetyper och upplåtelseformer för att bryta den monotomi
och funktionsuppdelning som finns idag



Varför? (Syften med planeringen)

(4) Att effektivisera markanvändningen genom att exploatera på 
överblivna ytor och markparkeringsytor



HUR/NÄR?



Förutsättningar

Fastighetsägarnas samtycke krävs för påverkan på fastigheten!

Större fastighetsägare
Riksbyggen
Lidl
Agora
L18
L19
L21
Linköpings kommun

Mindre fastighetsägare
BK Kenty
3 st privata fastighetsägare



Etappindelning

Etapp Detaljplan uppskattad
Start - Antagande

Kommentar

1 2017 – 2018/2019 Startbesked får ej ges innan samråd för planprogrammet har påbörjats. Samråd får ej påbörjas innan planprogrammet har godkänts.

2A 2018 - 2020 Startbesked får ej ges förrän planprogrammet har godkänts. Antagandet ska koordineras med 2B.

2B 2019 - 2020 Antagande ska koordineras med 2A.

3A 2019 Antagande bör ske innan antagande av 2A.

3B 2020 - 2021 Avhängig fastighetsägares initiering.

4A 2021 Kan ev. behöva tidigareläggas för att möjliggöra utbyggnad av Ekholmsskolan.

4B 2021 Kan ev. behöva tidigareläggas för att möjliggöra utbyggnad av Fredriksbergsskolan.
5 Avhängig fastighetsägares initiering.

6 Tidigast 2022

7 Avhängig fastighetsägares initiering.

8 Tidigast 2022 Avhängig fastighetsägares initiering.



Etapp 1 - Ekholmsvägen



Etapp 2 – Järdalavägen (inkl L19)



Etapp 2 – Järdalavägen (inkl L19)



Etapp 2 – Järdalavägen (inkl L19)

Före

Efter



Etapp 3 – Ålerydsvägen (inkl L18)



Etapp 4 – Ekholmen inre



Etapp 5 – ”Lidl”



Etapp 6 – Brokindsleden/Ekholmsvägen



Etapp 7 – Ekholmen köpcentrum



Etapp 8 – Ekholmsvägen L21



Praktisk information

Synpunkter på planprogrammet välkomnas!
Vi vill ha dina synpunkter senast den 17 december.

Märk synpunkterna Planprogram Norra Ekholmen och skicka dem till:
Linköpings kommun
Samhällsbyggnadsnämndens diarium 581 81 Linköping
eller med e-post till:
samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Du kan också lämna dina synpunkter på kommunens hemsida 
www.linkoping.se/detaljplan

Upplysningar lämnas av:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 013-20 64 00
Planarkitekt Peter Tomtlund, peter.tomtlund@linkoping.se

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se
http://www.linkoping.se/detaljplan


Frågor?
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