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De ekonomiska fOrutsattningarna ha av ovan namnda skal icke undersokts.
Trafiktatheten maste bli beroende pa bebyggelsetatheten och kan avpassas
efter behov. Med en turtathet av 15 minuter for linjerna A och B samt 20
minuter for linjerna C och D skulle 12 st. bussar samtidigt behOva vara i
trafik.
Busstation.
Ett antal olika forslag till utbyggnad av busstationen i kvarteret Eddan
liar utarbetats och Overlamnats till busstationskommitten.
Lastbilscentral.
I sitt yttrande till dratselkammaren betraffande forslag till forla,ggning av
statens jarnvagars godsbangard och fraktgodsmagasin rid Steninge (bilaga
E) framholl kommitten onskvardheten av, att mark liar jamval reserveras
for en station for langvaga lastbilstransporter, da ju andstationen for landsbygdsbussarna icke har tillrackligt utrymme jamval fOr detta andamal. Da
godsdistributionen per lastbil ofta sker i samtrafik med jarnvagen, ar det av
stort varde, om lastbilscentralen forlagges i direkt anslutning till godsbangarden, sa att onOcliga omlastningar undvikas.

HAMNEN.
Jag har icke uppgjort nagot forslag till utvidgning av hamnen, enar forutsattningarna synas saknas for flagon stOrre utveckling av hamnrorelsen.
Den nuvarande hamnen har ett gott lage langt inne i staden, varigenom
transporterna till de olika industrierna och handelsfirmorna bli billiga.
En forflyttning av hamnen till omradet norr om den planerade forbifartsleden har diskuterats inom kommitten. Da det icke finnes nagon som heist
anledning att antaga, att hamnrorelsen nkonsin kan fa en sadan omfattning,
att den motiverar en sadan flyttning av hamnen med ddrmed fi5renade dyrbara kaj-, gatu- och sparanlaggningar (en godtagbar korsning mellan forbifartsleden och ett hamnspar torde p. grund av terrangforhallandena bli mycket dyrbar), har denna tanke frangatts.
En forbattring av kajen vid Nykvarn, dar vissa batar for narvarande lagga
till, skulle vara av stor betydelse, speciellt for industriomradet pa Vastanstang. En sparfOrbindelse till detta hamnomrade omnamnes under rubriken
Jarnvagar, sparforbindelser med industriomradena.
FLYGPLATS.
Fragan om ett civilt flygfalt i Linkoping har varit foremal for utredningar
rid olika tillfallen. sir 1939 framstallde Kungl. Vag- och Vattenbyggnadsstyrelsen till dratselkammaren en forfragan, huruvida LinkOpings stad hade
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intresse av att ett arbete med anordnande av flygplats for civil luftfart upptogs i den beredskapsplan, vartill det ankom pa, Kung'. styrelsen att uppgora
forslag. I sitt svar forklarade sig dratselkammaren Mr sin del vara intresserad av planer pa, ett civilt flygfalt i staden, i den man stadens ekonomi
tillate de utlagg f Or markfOrvarv, som darav nodvandiggjordes, samt Overlamnade kartor, a vilka byggnadschefen inlagt fern olika forslag till flygplats.
Dratselkammaren framholl vidare, att den tratt i forbindelse med A.-B. Svenska Jarnvagsverkstaderna, som forklarat sig icke ha nagot att i princip
erinra mot att stalla bolagets flygfAlt till forfogande jamval Mr den civila
luftf arten.
Pa grund av det ar 1939 pabOrjade kriget kom fragan att sedermera avforas fran dagordningen.
Da stomplanekommitten pa sitt program jamval upptagit fragan om reserverande av mark for flygplatsandamal, har jag granskat tidigare utredningar
samt verkstallt olika undersokningar.
Vad betraffar de av byggnadskontoret ar 1939 uppgjorda forslagen ma anforas fOljande:
Alt 1 aysag en forlaggning av ett flygfalt sydvast om Kallerstads gdrd. Detta
omrade, som ligger i omedelbar anslutning till nuvarande stadsbebyggelse, har av mig fOreslagits till bostadsomrade, till vilket det ar
Alt. 2 aysag ett flygfalt mellan Kallerstad och WI-Hasa. Den numera projekterade forbifartsleden kommer att ga mitt igenom detta fall.
Alt. 3 aysag ett flygfdlt intill Aby Ord. Detta omrade har ett gott 'age omedelbart norr om den planerade forbifartsleden. Grundforhallan•ena,
sarskilt i den norra delen, torde knappast vara tillfredsstallande, och
en utbyggnad till den storlek, som knaves for internationell trafik,
torde icke vara mojlig.
Alt. 4 och 5 aysag flygfalt vid Tornby och Ullevid norr •orn staden i nara
anslutning till ett av mig sedermera uppgjort skissforslag till flygplats
vid Tornby.
Denna flygplats, som skulle ligga omedelbart norr om forbifartsleden, har
ett mycket gott lAge ur stadens synpunkt och skulle kunna fa utomordentliga
fOrbindelser med stadens centrum. Grundforhallandena torde dock icke vara
tillfredsstallande. Marken bestar i huvudsak av svamlera samt ligger lagt och
delvis invallat. Risk Mr besvarande dimmor i Stangans mynning finnes darj
Ett forslag till flygplats nordost om Kallerstad har aven undersokts. Aven
detta falt skulle ligga omedelbart norr om fOrbifartsleden samt har stora utbyggnadsmojligheter. Grunden ar i huvudsak akerlera. Verkstallda avvagningar visa, att markers ligger ganska lagt i forhallande till Roxeus vattenyta,
speciellt pa omradpts vastra del, varfor man troligen maste fOrlagga startbanorna mera Oster ut mot Staby gard an vad den preliminkra skissen utvisar.
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Harvid bor den mot Fkalagen ghende' vagen givas ett Mem ostligt rage. Den
genom omradet ghende "Mortlosalbfieken", 'som har ett garika varierande VattenflOde, maste eventuellt omgravas eller laggas i kulvert.
Jag hay hven prelimindrt undersokt mojliglieterna till ett flygfalt norr och
•Osterom Distorps ghrd. Detta comrade ligger belt utanfor Stadsgrrisell pa ett
aystand av 6 km. fran stadscentrum. Da nagot tiliforlitligt kartmaterial for
detta ornrade ieke stud till bud's, har kommitten latit artfora ei fotokarth over
otaradet i skala 1: 10000. Jamval ett flertal avvagningslinjer ha utfOrts. Onirh,det bestar till stor del av skogsniark pa gratsbotten. Akeromraderia bests' av
omrh.det vid Distorp ha
lera. De erhallna restiltaterr av undersokningarna'
liksom en redogOrelse av tidigare utredningar i flygplatsfragan Overlamnats
till 1944 ars flygplatsutredning' med' anhallan, att utredningen matte taga
-stallning till fragan.
For narvarande firings i Linkoping eller i dess narliet tvd flygfalt, nandigen
dels den militdra anlaggningen pa Malrnslhtt och dels Svenska Aeroplanbola
gets fait i Tannefors.
Vad det forstnamnda betraffar gjorde byggnadskontoret ar 1939 en forfragan hos lcungl. Vag- och vattenbyggnadsstyrelsen, huruvida detta flygfhli
en framtid skulle fa anvandas dven for civil trafik. I svaret hdrph, fOrklarades,
att flagon civil flygtrafik pa Malmslatt icke var aysedd.
Svenska Aeroplanbolaget (SAAB) liar under hand forklarat sig vara synnerligen intresserat av ett samarbete med staden fOr erhallande av ett stOrre
flygfhlt a bolagets och kringliggande mark, vilket felt sedan skulle anvandas
saval for bolagets privata trafik som for reguljdr trafik och sportflygningar.
Flygfaltets huvudbana dr for narvarande 1.000 na. lang och c :a 100 m. bred.
Bolaget har pa stomplanekommittens begaran utarbetat ett preliminart fOrslag, ayseende en utvidgning av det nuvarande faltet. Huvudbanan 'skulle
enligt detta givas en langd av 1.900 m. (eventuellt mera) och en bredd av
160 m. Ddrvid maste dock en ganska betydande bergklaek (hOjd 3-11 m.,
langd 250 m. och bredd 60 m.) bortsprangas. Ytterligare tva startbanor ha
forutsatts. Darvid maste dock Mellersta ostergotlands •drnvag flyttas till ett
Idge omedelbart intill statens jarnviagar. Banornas langd skulle bliva respektive 1.200 och 1.500 m. med en bredd av 160 m. Darvid dr dock att marka, att
dessa tvarbanors norra andpunkter ligga endast 30 a 40 m. frail den elektrifierade stambanan, varfor man har maste franrakna minst 300 m. av startbanornas langd. Den ena banan ar riktad mot Svenska Jarnvag,sverkstadernas
industribyggnader, medan den andra slutar vid ett c:a 10 m. hogt berg, 'som
troligen maste nedsprangas.
Tydligt dr, att Aeroplanbolagets flygplats knappast kan erhalla sadana
matt, att de naotsvara de krav, som enligt luftfartsmyndigheterna bora stallas
pa en flygplats for reguljar internationell trafik.
Jag anser, att da en mycket stor flygplats av'ses bliva utbyggd i Norrkoping,
det torde vara mindre sannolikt, aft' staten kommer att naedverka, till anldggning och utrustning av en flygplats i Linkoping, da en sedan knappast kommer att ingh i ett reguljdrt nationellt eller internationellt lufttrafiknat. Mtlj3
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ligen skulle ett reservflygfalt for NorrkOpingsfaltet erfordras, men ett sadant
behov synas Ostgota och Br:Walla Flygflottiljers 'saint SAAB:s flygfalt kunna
tillgodose.
Ora i framtiden ett relativt tatt nat av lufttrafiklinjer skulle komma till
stand, kommer kanske Linkoping shsom varande ett centrum for industri ock
handel att inga i detta trafiknat. De flygplan, som anvandas fOr trafik med
tata landningar, kunna icke parakna landningsplatser med de stora dimensioner, som aro erforderliga for plan ph stOrre linjer. En flygplats fkir detta
andamal kan troligen utbyggas ph SAAB:s omrade och Oster darom.
Ett omrade, som val skulle Tampa sig for landning med flygplan av autogiroeller helikoptertyp, torde vara vastra delen av det R. k. Gumpekullagardet,
vilken del enligt forslag till markdisposition bor hallas fri fran bebyggelse.
Enar den statliga flygplatsutredningen annu icke avgivit sitt slutbetankande, wiser jag mig i avvaktan harpa icke kunna framlagga nagot eget forslag
utan rekommenderar, att de understikta omradena i avvaktan pa att ft:Van
klarnar savitt mojligt hallas fria fran bebyggelse. Sarskilt angelaget synes
vara, att nagon exploatering tills vidare icke sker av Norra Kungsladugardsgarde.

VATTEN- OCH AVLOPPSFRAGAN.
Det under ombyggnad varande vattenverket ovanfor Tannefors slussar synes
vara sa avpassat, att det racker for mycket lang tid framht, aven om vattenfOrbrukningen per person aysevart kommer att stiga. Da denna fraga varit
fiiremal for en inghende utredning genom byggnadskontorets forsorg, har jag
icke funnit anledning att narmare high ph fragan om forsorjningen med
dricksvatten. Jag vill dock framhalla, vikten av att ett reservvattenverk planeras i stadens periferi. Under nu pagaende krig ha i stader, som utsatts for
bombning, avbrott i vattentillfOrseln varit av katastrofal betydelse.
Industrivatten med mindre reningsgrad for industrier med mycket stor vattenforbrukning kan med fordel tagas fran Stangan nedanfor Nykvarn. Sadana
industrier bora darfor placeras pa industriomradet a VastanstAng, varigenom
de erforderliga ledningarna bliva korta. Da trycket ph shdant vatten kan vara
ganska lhgt, kan pumpstationen Oras relativt billig. Ett mycket enkelt reningsfilter torde vara tillfyllest. Om vattnet icke i allt for hog grad blir fororenat, kan det utslappas i Stangan igen utan rening.
Avlopp. Jag har likasa icke ansett det erforderligt aft mera ingaende behandla avloppsfragan, da ganska fullstandiga avloppsforslag for de omraden,
som narmast komma att exploateras, redan finnes utforda. Aven en utredning
om anlaggning av ett reningsverk ph Stangan's ostra sida norr om Nykvarns
tegelbruk har verkstallts genom byggnadskontorets forsorg. Jag har tagit del
av och ventilerat byggnadskontorets olika forslag och utredningar.
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PA oversiktskartan har inlagts de storre vattendelarna sh noggrant som det
tillgangliga kartmaterialet har tillatit.
I mitt forslag till markdispositionsplan har avloppsfragorna noga beaktats..
For varje exploateringsomrAde har a oversiktskartan angivits de huvudledningar, som bora anldggas. DA de olika omradenas storlek aro kanda, kunna
ledningarnas dimensioner relativt latt bestammas.
PA grund av vattendelarnas lage maste for en del yttre omraden pumpning
av avloppsvattnet 'ske, varfor automatiska pumpstationer maste anldggas.
Detta medfor givetvis hogre exploaterings- och driftskostnader, vilket maste
beaktas rid berdkning av tomtpriserna.

MARKDISPOSITIONSPLAN.
Som forut namnts, hanga trafikproblemen intimt samman med bebyggelseproblemen, och en vasentlig del av en generalplan utgores av forslag till markdisposition. Det som kraver stOrsta utrymmet, dr omraden for bostader och
industrier. Men aven for en hel del andra andamdl kraves utrymmen: parker,
lek- och idrottsplatser, skolor och andra offentliga institutioner taga stora
utrymmen i ansprak avensom hamnanldggningar, trafik- och parkeringsplatser etc.
Om man studerar en karta Over LinkOping, dar de olika arbetsplatserna dra
utprickade,'skall man, som naturligt dr, finna, att de fiesta merkantilt men
aven industriellt betonade arbetsplatserna ligga inne i stadskarnan, blandade
med bostaderna.De verkligt stora industrierna dro dock i allrahnhet beldgna
i stadens periferi, och speciellt i Tannefors har en stark koncentration av industrier uppstAtt. Detta dr icke alldeles lyckligt. Man soker ju Astadkomma bostader i nara anslutning till arbetsplatserna, varigenom de anstallda slippa
att dagligen off ra mycken tid pd farden till och fran arbetet. Trafikbelastningen pa gatorna blir ocksA just genom denna s. k. "forvarvstrafik" med sina
utprdglade toppar ofta mycket svar att bemastra. Det ar darfiir nodvandiget
att forldgga framtida industrier sa, att tillgang till goda och tillrackliga bostadsomraden kunna anvisas i narheten.
Vid uppgorande av en markdispositionsplan dr principen den, att varje omrade skall utnyttjas pa i varje sarskilt fall ldmpligaste satt. Harvid skall beaktas ldget i forhallande till befintliga och foreslagna trafikleder .samt till narliggande bebyggelse avensom markens hojdldge och grundforhallanden.
BOSTADSOMRADEN.
PA bostadsomrddenas storlek inverka foljande faktorer: folkmangden, bostadsstandarden (antalet boende per 100 eldstdder) samt bebyggelsetdtheten
(antalet bostadseldstdder per hektar stadsplanemark).
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Den framtida folkmangden kan sjalvfallet ieke beraknas, men en uppskattning inom vissa granser kan verkstallas. Harvid ar att bemarka, att den betydande folkOkning, som pAgar i de fiesta storre svenska stader; beror pa inflyttning fran landsorten och icke pa naturlig folkokning (fOdelseoverskott) inom
a.inhallet. Titan iuflyttningsiiverskott kommer Linkoping liksom de fiesta
andra storre stader att snart visa en folkminskning
Sasom ovan angivits, synes den av aktuarien A. JOrnstedt i Norrkoping
verkstailda framskrivningen av stadens nuvarande folkmaiigd peka mot en
sa,nnolik folkmangd; Ar 1980 av 60.000 innevanare. DA kw-mitten, bOrjade sitt
arbete, foreleg icke nyssnamnda frainakrivning, utan km:wit-ten raknade
Died en maximifolkmangd av 75.000. Kommitten har emellertid icke velat
andra sina dispositioner utan har for sin del ansett, att man med tanke pa de
:senaste Arens oanade och explosionsartade utveckling — en utveckling, som
kan intraffa aven i framtiden — bar taga rued, en tillracklig reserv.
Staden torde for narvarande ha c:a 40.000 bostadseldstader (rum eller kok),
alltsA en boendetdth,et av c :a, 110 personer per 100 eldstader. I jamforelse med
cle fiesta andra stader ar delta en ganska god siffra. Langre tillbaka har denna
.siffra varit betydligt hogre, dvs. det har bott fler personer per rum, men darvid
ar att marka, att i moderna hus ha rummen blivit betydligt mindre an fOrr.
(Man raknar numera med 20-25 rn2 brutto vaningsyta per eldstad mot forr
30 m2.) Det ar alltsa problematiskt, om bostadsrymligheten har blivit storre
an tidigare. Raknar man med, att det i framtiden skall finnas likes manga
bostadseldstader som innevanare, shall man fOr stadens 75.000 innevanare
behova ytterligare 35.000 eldstader, alltsa i runt tal dubbelt sa naanga eldstader som fOr narvarande.
Antalet boende per hektar varierar inom vida granser och Or sjalvfallet vdsentligt hOgre i den tattbebyggda stadskarnan ap i villaomradena. Modern
lamellhusbebyggelse med trevaningsbus (typ Kungsladugardsgarde) ha 100—
150 eldstader per hektar, medan villaomraden ha endast 40-50 eldstader per
hektar. Vid trevAningshus och 150 eldstader per hektar tages 121/2 % av mark
ytan i ansprak for byggnader, medan 871/2 % utgores av obebyggda tomtdelar
samt gator och andra allmanna platser.
Den inre stadskarnan, begransad av Vasavagen, Gabrodragatan, Apotekaregatan, Storgatan vasterut, Djurgardsgatan, Tradgardsforeningen, Torkelbergsgatan, Tinnerbacken och Stangan, har for narvarande en s. k. nattbefolkning
av c :a 12.000 personer motsvarande en boendetathet av c :a 150 personer per
hektar. En sanering av kvarteren uppskattas ge ytterligare c :a 5.000 bostadseldstader, motsvarande 225 boende per hektar. Stone koncentration ar knappast Onskvard.
Pa ytteromradena skulle des behOva byggas c :a 30.000 eldstader. Harav torde
Sodra Eungsladugardsgarde f. n. (hosten 1944) rymma ytterligare c:a 3.000
eldstader. De omraden, som i ovrigt bora ifragakomma, framga av oversiktskartan samt nedanstaende fOrteckning. For sadana omraden, som lampligen
bora bebyggas med hyreshus, har raknats med en boendetathet av 100-150
innevanare per hektar. Harvid forutsattes i huvudsak lamelihus i tva och tre
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vaningar. For villa- och smastageomraden her rilknats med en boendetathet av
c:a 50 personer per hekta.r. Raknar man darvid med enfamiljshus och 5 personer per familj, skulle varje tomt bliva 700-800 m2.
Ear nedan foljer en upprakning av de olika onaraden, soln foreslas for bostadsbebyggelse:
1. Omrdde norr om Gotgatan—Sveagatan samt Oster om Bergsvdgen.
Omradet avgransas i norr mot planerat industriomrdde genom ett Brett
parkbalte.
Areal: c:a 20 hektar.
Grund: god, grus och lera.
Avlopp: en mindre del till ledning i Gagatan, storre delen genom en ny
ledning Over bangardsomradet till ledning i Oskarsgatan.
Nuvarande anvandning: I huvudsak jordbruk.
Antagen .boendetathet: 150 innevanare per hektar, i huvudsak lamellhusbebyggelse.
Beraknad folkmangd: c:a 3.000 innevanare.
2. Omrdde mellan Bergsvagen och Grenadjd,rgatan.
Areal: c:a 21 hektar.
Grund: lera.
Avlopp: till pumpstation i Barhall.
Nuvarande anvandning: Jordbruk. Ett mindre omrade, Abylund, har
gainmal bebyggelse.
Antagen boendetathet: 75 innevanare per hektar; dels lamellhusbebyggelse, dels villabebyggelse.
Berdknad folkmangd: c :a 1.600 innevanare.
3. Omrdde sydvast om Grenadjargatan.
Areal: c:a 7 hektar.
Grund: god, gnus.
Avlopp: till pumpstation i Barhdll.
Nuvarande anvandning: delvis aldre, gles bebyggelse, delvis tradgArdsanlaggningar.
Antagen boendetathet: 100 personer per hektar.
Berdkna.d folkmangd: 700 personer.
4. Omrdde mellan Malmslattsvagen och Barhall.
Omradet begransas i vaster av skogspartiet vid skjutbanan och Folkets
park.
Areal: c:a 55 hektar.
Grund: i huvudsak lera och pinnmo.
Avlopp: En genomgdende ledning till pumpstation i Barhall. Om den
Odra delen av omradet, narmast Malmslattsvagen, forst skall utbyggas,
kan en del av spillvattnet ledas till en ledning i Vastanagatan.
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Nuvarande anvandning: delvis jordbruk och kolonitradgardar, delvis skog.
Antagen boendetathet: 50 personer per hektar, i huvudsak villor och smastugor.
Beraknad folkmangd: 2.750 personer.
5. Omrdde vaster om Ryddalen.
Areal: c:a 5 hektar.
Antagen boendetathet: 125 personer per hektar, lamellhus och radhus.
Beraknad folkmangd: 525 personer.
6. Omrdde vaster om Yalta egnahem.
Areal: c:a 16 hektar.
Grund: lera.
Avlopp : via huvudavloppsledningen genom omradet n :r 4 till Vastanagatan.
Nuvarande anvandning: jordbruk och skog.
Antagen boendetathet: 50 personer per hektar.
Beraknad folkmangd: 800 personer.
7. Omrddet Oster om Valla egnahem.
Areal: c:a 8 hektar.
Grund: god, lera, grus och berg.
Avlopp: dels till ledning i Westmangatan, delvis till ledning i begravningsplatsen.
Nuvarande anvandning: i huvudsak kolonitradgardar.
Antagen boendetathet: 150 personer per hektar.
Beraknad folkmangd: 1.200 personer.
Beraknad folkmangd for omradena 1-7, Magna norr och vaster om
stadskarnan: c:a 10.600 personer.
Areal: c:a 132 hektar, med i medeltal 80 innevanare per hektar.
8. Omrdde Oster om Vistvagen.
Areal: c:a 5 hektar.
Grund: god, pinnmo, berg.
Avlopp: ledning till Risbrinksvagen.
Nuvarande anvandning- skogsbacke, i gallande stadsplan intagen som
parkmark.
Antagen boendetathet: 150 personer per hektar, punkthus.
Beraknad folkmangd: 750 personer.
9. Omrdde vaster om Vistvagen (Eklnndsangen).
Areal: c:a 36 hektar.
Grund: god, i huvudsak lera.
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Avlopp: ledning utmed Tinnerbacken till ledning i Stigbergsgatan.
Nuvarande anvandning: i huvudsak akerbruk.
Antagen boendetathet: for en mindre del 150 personer per hektar (hyreshus), i &Mgt 50 personer per hektar (villabebyggelse).
Beraknad folkmangd: 2.200 personer.
10. Omrtide Indian Vistvtigen och, Ekholmsvagen.
Areal: 40 hektar.
Grund: i huvudsak pinnmo.
Avlopp: de vastra delarna till ledning utmed Tinnerbacken, fOr de &Ara
delarna delvis till ledning i Sodermalm och delvis till pumpstation pa
Munkangen.
Nuvarande anvandning: i huvudsak skogsbackar.
Antagen boendetathet: 50 personer per hektar, i huvudsak villabebyggelse.
Beraknad folkmangd: 2.000 personer.
11. Onircide mellan Ekholmsvagen och Stdngan (Munktingen).
Areal: 12 hektar.
Grund: i huvudsak lera.
Avlopp: sarskild pumpstation med tryckledning till Ekholmsvagen.
Nuvarande anvandning: jordbruk.
Antagen boendetathet: for den vastra delen 150 personer per hektar (hyreshus) och i iivrigt 50 personer per hektar (villor).
Beraknad folkmangd: 800 personer.
Beraknad folkmangd for omradena 8-11, belagna soder och sydost om
stadskarnan: c :a 5,750 personer. Areal c:a 93 hektar med i medeltal 62
innevanare per hektar.
12. Norra Kungsladugardsgarde.
Omrhdena 1-11 beraknas rymma c:a 16.000 nya eldstader. For en folkmangd av 75.000 erfordras ytterligare c:a 11.000 eldstader, vilka
gen byggas ph Norra Kungsladughrdsgarde.
Areal: 135 hektar.
Grund: lera.
Avlopp: huvudledning till planerat reningsverk norr om Nykvarn.
Nuvarande anvandning: jordbruk.
Antagen boendetathet: for 35 hektar narmast Norrktipingsvagen 150 personer per hektar (hyreshus), i 8vrigt 75 personer per hektar (villor och
hyreshus).
Beraknad folkmangd: 12.750 personer.
Ph ovan angivna omraden for c:a 29.000 nya eldstader, sammanlagt c :a 360
hektar, ha beraknats c:a 17.000 eldstader i hyreshus och 12.000 i hus av
villatyp.
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Jag har ,eftei-stravat en rimlig koncentration av bebyggelse utan asidosattande av skaliga krav pa utrymme och trevnad. I ett modernt sanahalle uppga
kostnaderna for gator, vatten- och ayloppsledningar, gas och 4118 m. m. till
hogst betydande belopp. Denim kostnad drabbar innevanarna ,antingen direkt
genom skatter eller indirekt i form av taxor. Langa och daligt utnyttjade gatuoch ledningsnat betyda hOga skatter och hoga taxor. Det ar darfOr av storsta
vikt, att ett samhalle utbygges efter snnda riktlinjer och i sadau ordning, att
icke langa gator och daligt utnyttjade ledningar maste anlaggas for relativt
sma byggnadsomraden pa tort aystand fran &rig hebyggelse.
INDUSTRIOMRADEN.
1. Omrdde utmed och, seder om bangeirden samt norr om Sveagatan (del av
stadsagan n:r 2229 m. m.).
Lage: intill den blivande godsbangarden ,och det nya fraktgodsmagasinet.
Areal: c:a 20 hektar.
Undergrund: god, lera.
Avlopp: Genom ledning Over bangardsomradet till ledning i Oskarsgatan.
Nuvarande anvandning: Jordbruk.
Industrispar: Fran den planerade godsbangarden kan ett stickspdr latt utdragas, varigenom hela omradet kan fa direkta sparforbindelser.
Gator och vagar: Omradet kan sattas i direkt forbindelse med Bergsvagen,
ostgotagatan och den utdragna Jarnvagsgatan avensona genom en viadukt
over bangarden med industriomradet norr om jarnvagen samt forbifartsleden.
Genom ett brett skyddsbalte loor omradet ayskiljas fran det planerade
bostadsomradet norr om Gotgatan.
2. Vastanstdng.
Ldge: Norr om jarnvagen och mellan Tornbyvagen och Stangan. Omradet
begransas i norr av den projekterade forbifartsleden.
Areal: Outnyttjat omrade c :a 50 hektar.
Undergrund: God, i huvudsak lera med enstaka bergknallar.
Avlopp: Naturlig avrinning at norr och Oster till Stangan. Avloppsledningar for de sodra delarna kunna inkopplas pa befintliga ledningar. De
norra delarna ligga relativt lagt och kunna icke utan pumpning anslutas
till nuvarande ledningssystem. Placeras pa de norra delarna sadana industrier, som icke ha storre vattenbehov eller som icke sarskilt fororena avloppsvattnet, kan detta utslappas i Stangan nedanfor det planerade reningsverket.
Nuvarande anvandning: I huvudsak jordbruk.
Industrispar: Fran godsbangarden kunna, industrispar utdragas till stOrre
delen av omradet. Ett av sparen kan dragas runt transformatorstationen
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och enhallningsverket samt anslutna till befintliga spar i Stanggatan
m. fl. gator. Hdrigenom kan man avlasta trafiken pa det spar, som fran
bangarden gar utmed Oskarsgatan soderut ner till hamnen. Om hamnrorelsen norr OM Nykvarn utvidgas, kan oinradena liar fa goda sparforbindelser
med bangarden.
3. Omreide vaster OM Tornbyvagen.
Omradet begransas i norr av fOrbifartsleden och i sydvdst av M. O. J.
Areal: C:a 35 hektar..
Grund: Lera.
Avlopp: Naturlig dranering at norr. En tryckledning utmed genoinfartsIeden till avlopp i Vdstanstang.
Nuvarande .anvandning: Jordbruk.
Industrispar-: Fran slakthussparet kan ett spar utdragas parallellt med
M. 0. J. och hdrifran han stickspar avgrenas till olika kvarter.
Gator :ach vdgar: Onarhdet star i omedelbar forbindelse med fOrbifartsleden
samt genom en central gata med den planerade viadukten vid Steninge.

Som ovan namnts liar inom kommitten aven diskuterats mOjligheten att
giva N. O. J. ett nytt ldge utmed S. J. Hdrigenom skulle det rektanguldra
omrade, som begransas av forbifartsleden, Tornbyvagen, jarnvagarna- och
Bergsvagen, rationellt kunna utnyttjas for industriandamal. Hela arealen
arc :a 70 hektar. DA planer finnas att pa omradet mellan S. J. och NI. O. J.
anldgga stora forsoksanlaggningar fOr jordbruk m. m., liar kommitten kommit till den 'slutsatsen, att omradet tills vidare icke hor inga i de planerade
industriomradena men val utgora ett reservomrade for samma andamal.
For att i framtiden mojliggora den nainnda jarnvagsomlaggningen, bor
Bergsvdgens planerade nya viadukt Over S. J. sa konstrueras, att M. O. J.
jdnival kan dragas under viadukten.

4. Vidare foreslas, att en del andra omraden reserveras fOr industri- och upplagsandamal.
Vid Tomteboda samt mellan jarnvagarna mot Norrkoping och Ringstorp
finna's stora omraden, som icke dro ldmpliga for bostadsdndamal men Oremot vd1 Pampa sig for upplagsandamal. Stickspar kan titan alit for stora
kostnader utdragas dels fran Tannefors station och dels fran den punkt,
ddr Hultsfredsbanan avgrenar fran stambanan.
Wahlbeeks fabriksomrdde fOreslas nagot utvidgat. Det bOr ga fram till den
planerade ringvdgen, som utgor en fortsattning av Westmangatan sOderut
till Djurgardsgatan.
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Omraden for serviceandan41 foreslas utmed Malmslattsvagen och Norrkopingsvagen. Avensh bor vid forbifartsledens korsningar med Norrkopingsvagen, Bergsvagen och den i Steningeviaduktens fOrlangning norrut
utdragna huvudgatan omraden reserveras for moderna bilservicestationer.
OMRADEN FOR ALLMANT ANDAMAL.
Ph oversiktskartan har angivits lampliga omraden f Or allmant andamhl utan
att dock i varje sarskilt fall angivits, for vilket andamal resp. omrade 'bor utnyttjas.
Inom varje storre bostadsomrade eller i omedelbar anslutning till ett A:Taut
bor finnas lek- ock idrottsplatser. ITtOver de militara idrottsplatserna finnes
for narvarande endast en idrottsplats i Linkoping, varfor denim dr synnerligen hart utnyttjad. Vad som narmast behovs dr ett antal enklare fotbollsplaner for de mindre klubbarna samt lekplaner for barn. De sistnamnda kunna
med fOrdel forlaggas ph de annars kanske outnyttjade skyddsomradena mellan
bostads- och industriomradena. Mark for storre fotbollsplaner eller enklare
idrottsplatser foreslas bli reserverad i olika stadsdelar: Oster om Folkets park;
soder om S. J. mellan Grenadjdrgatan och Bergsvdgen (eventuellt i grustaget
i korsningen av Bergsvagen och Gotgatan) ; hela den obebyggda delen av kvarteret Kameleonten i Tannefors samt utmed Vistvdgen a Berga egendom. Vid
exploatering av Norra Kungsladugardsgarde bior en idrottsplats planeras pa
den stora udden mitt for Fabriksgatan. Ovannamnda idrottsplatser finnas angivna pa oversiktskartan.
Parkomrd dena har jag sOkt utbilda till sammanhangande parkstrak i anslutning till skogsomradena vaster och soder om staden. Harigenom skapas
samtidigt effektiva brandgator.
I samband med uppgorandet av stadsplaner fOr nya omraden, Mir skolor
planeras (vid en folkmangd av 60.000 berdknas antalet skolpliktiga uppga till
c :a 6.000 mot nu 3.700), avensom kultureentra med bibliotek, biograf, bad,
samlingssalar etc.
Begramningsplatserna med redan beslutade utvidgningar berdknas vara fullt
tillrackliga for sa lhng tid framat, som skaligen kan overblickas.
SKYDDSOMRADEN.
Det dr icke mojligt att nu saga, hur en stadspian bor vara utformad ur tuftskyddssynpunkt, utan att staden blir alit for utspridd och ph den grund orimligt dyr att bygga och driva. Erfarenheter fran det pagaende kriget visa, hur
svart det är att bemastra skyddsproblemen.
Nar det galler fOreslagna nya omraden och dven de stadsdelar, som ha
byggts under de senaste tio aren, dr saken relativt enkel. Dessa omraden ha en
relativt gles bebyggelse samt dro forsedda med parkbalten, brandgator m. m.,
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varfOr risken fOr brandkatastrof ar ringa. Det glesa byggnadssattet har visserligen icke tillkommit ur luftskyddssynpunkt utan ur hygienisk och trevnadssynpunkt, men fOljden har blivit, att omradena aven aro tillfredsstallande ur luftskydds- och allman brandskyddssynpunkt.
I mitt forslag till markdisposition (se oversiktskarta) angivas byggnadsfria
zoner med betryggande matt Indian speciellt industriomraden och bostadsomAden. Men aven bostadsomradena bora uppdelas i mindre omraden med parkbalten emellan, varigenom en eldsvadas verkningar kan mildras. Pa de.stOrre
industriomradena har inre brandgator och skyddsbalten icke inlagts, men bOr
vid stadsplanering sadana inlaggas, varvid hansyn till olika industriers eldfarlighet maste tagas.
De byggnadsfria zonerna behOva givetvis icke ligga obrukade utan kunna
utnyttjas for lek- och idrottsplatser, kolonitradgardar, parker och annat.
Nar det galler de gamla stadsdelarna, speciellt stadskarnan, blir skyddsproblemet vida svarare. I Linkoping pager for narvarande en sanering av den
aldre bebyggelsen, och det synes lampligt och naturligt, att saneringsarbetet
sker jamval med tanke pa luftskyddsproblemet. Det galler att uppdela de
aldre stadsdelarna i mindre omraden genom parkomraden eller andra obebyggda omraden. I Linkoping finnan redan flera naturliga skyddsomraden.
Stangan bildar en fullgod brandgata, straket Tinnerbacken—Folkungavallen
och badet—TradgardsfOreningen en annian. Aven Vasavagens nedre del utgOr
med sin stora bredd ett icke foraktligt hinder mot spridning av en brand. Jamval de ur trafiksynpunkt nodvandiga gatubreddningarna komma i framtiden
att avgjort minska brandfaran. Da emellertid genomforandet av en fullgod
Raneringsplan for en stadsdel tar mycket lang tid — kanske 100 ar och mer
ansprak, ar nuvardet av en foreslagen sanering eller gatubreddning ur luftskyddssynpunkt tyvarr mycket ringa. Det synes darfor minst lika viktigt, att
man soker minska brandriskerna genom direkt byggnadstekniska forbattringar, alltsa soker astadkomma mera brandhardiga byggnader, tga.val nya ROM
genom ombyggnad av de redan befintliga.

I kommittens forslag till nya stomplanebestammelser for Linkoping har for
astadkommande av byggnadsfria zoner den bestammelsen medtagits, att room
omraden, aysedda for industriella eller militara andamal, byggnad icke far
uppforas eller lager av brannbara amnen anordnas pa mindre aystand an
100 m. fran grans mot annat byggnadsomrade.
Till ovanstaende betankande hOr forutom bilagorna A—K en sarskild tryckt
oversiktskarta i skala 1: 10000 avensom ett antal kartor och ritningar, upptagna i forteckningen i bilaga H.
Stockholm—Linkoping i februari 1945.
Goth,e Tuna.
CivilingenjOr.
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Bilnget A.
Till fastigketskontoret i Linkoping.
Sedan undertecknad ph uppdrag av fastighetskontoret i Linkbping verkstailt vissa framskrivningar av denna stads folkmangd, liar kontoret hematt till dessa framskrivningar matte togas en kortfattad redogorelse
for de synpunkter, vilka varit avgorande vid deras utarbetande, I anledning
haray .far jag anfora foljande.
Pet dr har icke fraga om en befolkningsprognos. Vid utarbetande av en
sadan for en enskild stad, matte man beakta — forutom stadens hittillsvaramle utveckling och den allmanna befolkningsutvecklingen i riket — den
omstandigheten, att de enskilda orternas utveckling kommer att framgA
sAsom ett resultat av en konkurrens mellan olika naringar och olika orter
om den nidnskliga arbetskraften. Med hansyn hartill bor en prognos rorande
en orts framtida folkmAngd grundas pA en nAringspolitisk undersokning
rorande ortens fOrmAga att havda sig i derma konkurrens. Den undersokning
i detta ayseende, som nyligen verkstalits, hade emellertid icke till syfte att
klarlAgga utvecklingen pa langre sikt, utan var i forsta hand aysedd att
belysa de forutsattningar, som for Linkopings del funnos att bemastra en
vantad fredskris. PA grimd hdrav har nAgon befolkningsprognos icke kunnat
utarbetas, utan i stallet har verkstallts vissa s. k. framskrivningar av stadens
folkmA,ngd for att klarlagga, hur stor denna folkmangd kan bliva inom en
viss tidrymd under olika demografiska antaganden.
De faktorer, som bestamma folkmangdens forandringar och framtida storlek i staden, aro dels befolkningens sammansattning efter Alder och kon, dels
dodlighet och fruktsamhet inom olika Aldersklasser, dels slutligen in- och
utflyttningen.
Till grand for framskrivningarna ligga dels den mantalsskrivna folkmangden i staden den 1 januari 1944, fOrdelad efter Alder (femArsklasser) och
kiln, dels foljande antaganden.
Didligheten har beraknats med ledning av de utav statistiska centralbyran
publicerade dodlighets- och livslangdstabellerna for Aren 1936-1940. Darest
vart land icke drabbas av krig eller mera svarartade farsoter, fines icke
anledning antaga, att de forandringar, som kunna intrada betraffande dodligheten komma att vara av den storleksordning, att de — i varje fall under
den nara liggande framtiden — kunna namnyart paverka har ifragakomna
framskrivningars resultat.
Betraffande fruktsamheten kan anforas, att densamma matt genom antalet
fodda per 1.000 kvinnor i Aldern. 20-45 Ar oaysett civilstand under Aren
1935-1943 undergatt en kraftig forandring. Den utgjorde Aren 1935/1936
54,0 0/00, 1940/1941 73,3 0/00 och Ar 1943 omkring 94 0/00. Denna okning av
fruktsamheten torde bora tillskrivas verkan av den under senare Ar okade
aktenskapsfrekvensen och den harav foranledda okningen av det relativa
antalet gifta kivnnor i fruktsamhetsaldrarna. Medan i sagda Aldrar. hela
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antalet kvinnor steg fran 7.763 vid slutet av ar 1935 till 10.804 yid motsvarande tidpunkt ar 1943 eller med 39 %, Rade antalet gifta kvinnor under
samma tid Fran 3.809 till 6.755 eller med 77 %.
Undersoker man motsvarande forhallanden room olika fruktsamhetsaldrar,
finner man, att okningen varit stOrst i de yngre aldrarna, nagot sam framgar
av nedanstaende tabla, vilken angiver den relativa okningen av hela antalet
kvinnor och antalet gifta kvinnor i olika aldrar wren 1935-1943.
Okning 1935-1945 i 0/0

Aldersar

Hela antalet
kvinnor

Antalet gifta
kvinnor

20-25
25-30
30-35
35-40
40-45

47,2
31.9
45,2
34,4
35,9

177,0
87,1
75,9
56,7
47,,8

20-45

39,2

77,2

Da den dktenskapliga fruktsamheten varierar starkt med hansyn saval
till hustruns alder som aktenskapens varaktighet, inses latt, att den fiiryngring av aktenskapen, som tablan utvisar, utgjort den huvudsakliga grunden
for den hoga nativiteten under de senaste Oren.
Huruvida denna nativitet kommer att lianas uppe vid samma hoga niva i
fortsattningen ar svart ,att uttala sig om. Skulle inflyttningen till staden
avtaga, kommer givetvis aktenskapsbestandet att bli aldre, och en sankning
av nativiteten ar da trolig. Detta kan emellertid motverkas genom okad
fruktsamhet i, de bestaende aktenskapen. Avg8rande hdrvidlag .torde icke
minst vara de atgarder, som stat och kommun vidtaga till de barnuppfostrande familjernas basta. Med hansyn till att inflyttningen av skal, som
senare skola beroras, fOrmodligen kommer att avtaga och med hansyn till
det ovissa i okningen av den framtida aktenskapliga fruktsamheten, har hdr
raknats med en nedgang av antalet arligen fil•dda barn fran drygt 90 0700
av antalet kvinnor i aldern 20-45. ar under ar 1943 till 80 0/ 00 i fortsattningen.
Vidkommande in- och utflyttningen finnes uppgifter om densammas storlek for tiden 1918-1942 i fOrenananda fredskrisundersokning, der ocksa
flyttningsrorelsen kommenteras ur olika synpunkter. Hdr skall endast nAmnas, att en sa valdsam expansion av ndringslivet i staden som inftyttningsoverskottets storlek angiver, detta har ju under wren 1940-1943 varit i.
genomsnitt 1.850 personer per ar, knappast kan fortfara. For skalen
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ur demograitiska synpunkter finnes en redogorelse i kapitlet "BefolkningsfOrhallandena och langtidsperspektiven" i fredskrisundersokningen.
Det kan has dessutom namnas, att inflyttningens storlek under senare ar
i viss man betingats av den hastighet varmed den del av naringslivet, som
sysslade med produktion av material for fOrsvaret, tvingades expandera.
Erfarenheten visar, att just under tider av snabb expansion, mojligheterna
till rationalisering aro sma, och att darfor behovet av arbetskraft da ocksk
ar stort. Nar sedan produktionen stabiliserats pa en viss niva, kan ofta icke
ovasentliga reduceringar av antalet anstallda aga rum: Aven om produktionen av krigsmateriel m. m. i staden skulle forbliva lika hog som nu nagra
ar framat, skulle detta salunda kunna innebara, att den nuvarande inflyttningen till staden for denna produktions skull komme att upphora och forbytas i utflyttning. A andra sidan har den hastiga folkOkningen i staden
medfort, att vissa naringsgrenar, t. ex. detaljhandeln, annu icke natt den
storlek, som är erforderlig med hansyn till stadens folkmangd och att pa
grund harav viss inflyttning as tankbar.
Pa grund av det nu sagda har inflyttningen till staden under de narmaste
wren (1944-1949) efter samrad med civilingenjor Kaj Engberg, som deltagit
i fredskrisundersokningen, beraknats till sammanlagt 925 personer, darav 550
man och 375 kvinnor.
For tiden efter ar 1949 ar det ytterst svart att yttra sig om inflyttningen
och med hansyn hartill ha flera flyttningsantaganden gjorts.
Maximalt torde den arliga flyttningsvinsten knappast overstiga den, som
var radande i staden forra halften av 1930-talet. Under denna tid uppgick
det genomsnittliga inflyttningsoverskottet till 545 personer per ar. Pordelas
detta med ledning av den alders- och kOnsfordelning, som betraffande sagda,
.overskott radde i staden 1936-1940, skulle staden om tjugo ar hava en folkmangd av omkring 60.000 personer, varav drygt halften skulle utgora man
(se tab. C). Med hansyn till den ratt stora overtaligheten av man i de mest
produktiva aldrarna, 15-50 ar, ha aven raknats med en nagot storre inflyttning av kvinnor, 300 per as, varigenom antalet man och kvinnor skulle i stort
sett balansera varandra och den sammanlagda folkmangden uppga till omkring 61.000 personer (se tab. D).
Med den aldersfOrdelning, nu har raknats med, skulle dessa bada alternativ
(C och D) innebara att folkmangden i aldern 15-20 as under tjugo ar okade
med omkring 18 %. En sadan Wining synes med hansyn till befolknings-'
utvecklingen i stort i landet knappast sannolik. Pa grund harav har sasom
ytterligare alternativ betraffande flyttningsvinsten antagits, att densamma
uppgar till 250 personer i genomsnitt per ar, varav halften kvinnor (se tab.
B). I detta fall skulle folkmangden ar 1964 uppga till omkring 56.000 personer, varav halften man och halften kvinnor. Numeraren i aldersklasserna
15-50 ar skulle da ha stigit med omkring 4 %, vilket forefaller mera rimligt.
Slutligen har antagits, att in- och utflyttning balanserar efter ar 1949 (se
tab. A). Med detta antagande skulle stadens folkmangd ar 1964 uppga till
omkring 51.000 personer. Trots att .alltsa inflyttningen beraknas upphora,
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skulle stadens folkmangd vaxa. okningen intraffar i de yngsta Aldrarna och
Aldrarna over 50 ar, medan befolkningen i de mest produktiva Aldrarna gar
tillbaka.
Saso• inledningsvis framhAllits, IA de har gjorda framskrivningarna icke
uppfattas asom en befolkningsprognos. For en sedan skulle erfordras uttOmmande undersokningar rOrande den framtida sysselsattningen inom olika
delar av produktionen i staden. SA mycket torde likval kunna utlasas av
framskrivningarna, att stadens folkmangd knappast torde overstiga WOW
invanare under tiden till bOrjan av 1960-talet, men val kunna nagot understiga detta tal. For folkmangdens bedomning efter sagda tidpunkt bora framskrivningarna icke ligga till grund. Att de framforts till Ar 1979 beror darpA,
att de, oaysett den sannolika sakerheten hos dem, likval giva en vardefull
inblick i den demografiska utvecklingsmekanismen.
Det kan till slut namnas, att oaysett inflyttningsdiverskottets framtida
storlek, den nuvarande ur forsorjningssynpunkt synnerligen gynnsamma
aldersfordelningen i staden, icke torde bli bestftende i framtiden. Det nu
hogst betydandet antalet personer i de produktiva Aldrarna kommer att relativt sett nedga, och denna nedgAng drabba framfor alit de yngre, mest
arbetsfora Aldrarna 15-50 ar. Vidare kommer numeraren av barn och
aldringar, de "tarande" Aldrarna, att sA,val absolut som relativt Oka, vilket
kommer att medfora behov av ytterligare skollokaler och utbyggnad utav
anordningarna for socialvarden.
Genom den aysevarda inflyttningsvinsten i huvudsakligen yngre Aldrar
under senare ar, ar dock utgAngslaget betraffande aldersfordelningen sadant,
att den relativa okningen av de icke arbetsfora Aldrarna, framfor alit Aldrarna 65—?? Ar, under den tidrymd, varom har ar fraga, synes bli mattlig.
Till belysning harav hanvisas till oversand tabellarisk diversikt, riirande
aldersfordelningen hos befolkningen i Linkoping och vissa andra stader vid
slutet av Ar 1940. Vid studiet av denna bOr uppmarksammas, att den synnerligen kraftiga inflyttningen till staden wren 1941-1943 meclfort, att Overtaligheten hos Aldersklasserna 20-40 Ar blivit annu mer accentuerad, nagot
som framgar av bilagda table Over alclersfOrdelningen i Linkoping vid borjan
av Ar 1944. DA denna inflyttning relativt sett icke torde haft nagon motsvarighet i de fiesta av de i oversikten uppforda staderna, torde Linkoping
med hansyn till frekvensen i de mest produktiva Aldersklasserna 20-40 fir
ligga val. till. DA manniskorna i dessa Aldrar visserligen bli aldre men dock
under ett tjugotal Ar framat komma att tillhora de produktiva aldrarna,
synes utsikterna for staden att bara de iikade fiirsorjningsbordorna for barn
och Aldringar fft anses sasom relativt goda.
Norrkoping den 24 januari 1945.
Arne Jornstedt.

