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Om detaljplanen

Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska
se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder
inom planområdet. Det är kommunen som tar fram en detaljplan och du som
medborgare har möjlighet att ta del av informationen och lämna idéer och
synpunkter.
Läs mer om detaljplanering på Boverkets webbplats www.boverket.se.

Detaljplanens handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:










Plankarta i storlek A2 i skala 1:1000
Planbeskrivning (detta dokument som även innehåller
genomförandebeskrivning och behovsbedömning om detaljplanen bedöms
medföra betydande miljöpåverkan)
Grundkarta
Fastighetsförteckning *
Samrådsredogörelse *
Granskningsutlåtande*
Planprogram
Programsamrådsredogörelse*

Handlingar markerade med * finns inte på webbplatsen på grund av GDPR
(dataskyddsregler inom EU).

Detaljplaneprocess
Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) enligt
lagstiftningens lydelser vid planprövningens början (2015-09). Detaljplanen har
tagits fram med utökat förfarande.
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Sammanfattning

Detaljplanen möjliggör en ny bebyggelse för förskola och bostäder i anslutning till
en plats där det redan finns en pågående förskoleverksamhet. Planen innebär också
en användning av Backaberg för centrum- eller bostadsändamål. Inom
planområdet får kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inte rivas och speciellt
värdefulla byggnader får inte förvanskas. Ny bebyggelse inom planområdet ska ha
hög arkitektonisk kvalitet, den ska förhålla sig medvetet till omgivningen, såväl
befintlig bebyggelse med kulturhistoriska värden som park- och naturmiljön.
Området utgör en del av ett viktigt grönt stråk från Trädgårdsföreningen till
eklandskapet. Bebyggelsen ska därför placeras på ett sådant sätt att det fysiska och
visuella sambandet mellan Trädgårdsföreningen och Magistratshagen bibehålls och
stärks.
Detaljplanen är också förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Någon betydande
miljöpåverkan bedöms inte uppstå som en följd av planen.

Ändringar efter granskning
Planhandlingarna har kompletterats efter granskningen enligt nedan. Ändringar
och kompletteringar av redaktionell karaktär och/eller mindre väsentliga för
planens sakfrågor redovisas inte.
Plankartan
Planområdet har justerats så att hela fastigheten Ellipsen 7 i nuvarande utbredning
ingår i planområdet. ”Parkering för skola” har ändrats till ”Parkering”.
Planbeskrivning
Planbeskrivningen har förtydligats och kompletterats bland annat med uppgifter
om riktvärden och inriktning för trafikbuller på skolgårdar.
Ändringarna är små och strider inte mot detaljplanens syfte och grundidé och
bedöms inte föranleda någon ny granskning. Plankontoret bedömer att
detaljplanen kan antas.
Plankontoret

Ylva Bengtsson
Planarkitekt
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Inledning

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till planen, planens syfte och mål
samt plandata som beskriver planområdet.

Bakgrund
Detaljplanen har initierats av Lejonfastigheter då det finns ett behov av att utöka
befintlig förskola på Ellipsen 7. Förskolan har idag ca 30 platser, och det finns ett
behov av att utöka platserna till ca 120-160 platser. Detta beror bland annat på att
det byggs bostäder centralt såsom kvarteret Eddan och annan förtätning centralt i
staden. För att utnyttja marken effektivt i ett centralt läge kombineras
skoländamålet med bostäder, förslagsvis för studenter. Det har också bedömts
lämpligt av förvaltningen att se över plansituationen för Backaberg då det ligger i
anslutning till planområdet och ägs av kommunen.

Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse för förskola och bostäder för
studenter i ett läge som bidrar till att utvidga innerstaden. Ny bebyggelse inom
planområdet ska anpassas väl till platsen, förhålla sig medvetet till omgivningen,
såväl befintlig bebyggelse med kulturhistoriska värden som park- och naturmiljön
samt ha hög arkitektonisk kvalitet.
Planens syfte är också att skydda och möjliggöra användning av befintlig
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom planområdet. Byggnader med högt
kulturhistoriskt värde ges rivningsförbud samt skydds- och
varsamhetsbestämmelser.
Området utgör en del av ett viktigt grönt stråk från Trädgårdsföreningen till
eklandskapet. Det är därför ett syfte att bebyggelsen placeras på ett sådant sätt att
det fysiska och visuella sambandet mellan Trädgårdsföreningen och
Magistratshagen bibehålls.
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Planens mål
Bebyggelse som bidrar och samverkar
Detaljplanens mål är att möjliggöra utökning av en centralt belägen förskola och
nya bostäder. Ny bebyggelse ska bidra till innerstadens utveckling. Ny bebyggelse
ska samverka med befintlig bebyggelse i omgivningen.
Målet är vidare att möjliggöra en användning av Backaberg och ge kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer ett skydd och möjliggöra en mer flexibel
användningsmöjlighet.
Det viktiga gröna stråket från Trädgårdsföreningen till eklandskapet ska bibehållas.
Området mellan Trädgårdsföreningen och Magistratshagen förstärker entréerna
till och sambandet mellan de båda parkerna.

Stadsbyggnadsidé
Det aktuella området präglas av mycket grönska och utgör också en del av ett av
stadens viktigaste gröna stråk. I områdets närhet finns bebyggelse som tillkommit
under olika tidsepoker och med olika ideal. De bebyggda områdena präglas av
grönska och anpassning till terrängen. Stolplyckan har väl inpassade byggnader
och karaktäriseras av ”hus i park” och väster om Djurgårdsgatan råder
trädgårdsstadens ideal med en stark enkel struktur med inslag av mycket grönska. I
hörnet Lasarettsgatan/Djurgårdsgatan finns ett mer traditionellt stadskvarter i
relativt låg skala (3 våningar). Intill planområdet breder också hela
Magistratshagen ut sig. Sjukhusområdet ligger nära men upplevs ändå avskilt på
grund av höjdskillnaden. Områdets gröna inramning är därför en viktig
utgångspunkt för stadsbyggnadsidén.
Platsens förutsättningar tas till vara genom att en högre byggnad (5 våningar + en
indragen våning) placeras på tomtens lägsta punkt och en lägre byggnad (3 våningar)
placeras utmed Lasarettsgatan. Placeringen anpassar sig till gatan men bjuder
också in till området då byggnaden är vinklad in mot parkområdet. Placeringen av
byggnaderna gör att en bullerskyddad gårdsmiljö kan åstadkommas.
En viktig utgångspunkt är att området mitt emot Trädgårdsföreningens entré ska
vara en parkmiljö och befriat från bilar. Det gröna stråket ska bjuda in och leda
besökaren mellan Trädgårdsföreningen och Magistratshagen, dels för att ta till vara
befintliga naturvärden men också för att skapa en tydlig riktning mellan parkerna. I
parkstråket rör man sig som gående eller cyklist.
Byggnaden ska ha hög arkitektonisk kvalitet då det handlar om ny bebyggelse
centralt i staden. Bebyggelsen ska bidra och vara ett tillskott till staden.
Kommunala bolag ska vara en förebild vad gäller gestaltning och utformning av
bebyggelse.

Plandata
Planområdet är beläget i stadsdelen Ekkällan, mellan Trädgårdsföreningen och
Magistratshagen. Planen avgränsas av Lasarettsgatan i norr och sträcker sig in i
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Magistratshagen. Området är ca 1 ha stort. Marken ägs av Lejonfastigheter
(Ellipsen 7 ), Linköpings kommun (Innerstaden 1:4, 1:14 och 1:29) och AB
Stångåstaden (Ellipsen 5).

Bild. Kartan visar planområdet i sitt sammanhang i staden.
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Tidigare kommunala
ställningstaganden

I detta kapitel beskrivs tidigare kommunala ställningstaganden som är relevanta
för detaljplanen direkt eller indirekt, såsom kommunala planer, program och
beslut m.m.

Översiktliga planer
Översiktsplan för staden Linköping (antagen 2010)
I kommunens översiktsplan (antagen av KF 2010) ingår planområdet i
utredningsområde U1 (Universitetssjukhuset). I översiktsplanen redovisas ett
större utredningsområde kring sjukhuset. Magistratshagen redovisas samtidigt
också som ett mycket värdefullt park- och naturområde samt ett värdefullt grönt
stråk. Området gränsar till Stolplyckan som i översiktsplanen har pekats ut som
kulturhistoriskt värdefullt område. På andra sidan Lasarettsgatan ligger
Trädgårdsföreningen som också angetts som ett kulturhistoriskt värdefullt område.

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad (antagen 2016)
Utvecklingsplan för Linköpings innerstad (antagen av KF 2016) anger strukturell
förnyelse för området. Det anges att universitetssjukhuset ska knytas till
innerstaden genom komplettering av bebyggelse längs Lasarettsgatan.
Utvecklingsplanen anger också ett rekreativt samband mellan Magistratshagen och
Trädgårdsföreningen.

Arkitekturprogram för Linköpings innerstad (antagen 2017)
I arkitekturprogrammet för Linköpings innerstad anges utgångspunkter vid
planering och utbyggnad av den utvidgade innerstaden. Det är ett ramverk att
förhålla sig till för aktörer som verkar i staden. I programmet anges att de tre
strategier som ska tillämpas är att varje projekt ska bidra till den omgivande
staden, det ska samspela med sin närmsta omgivning och det ska ha en
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arkitektonisk idé. Vidare anges tio stadsbyggnadsprinciper att förhålla sig till samt
vikten av hållbart stadsbyggande.

Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och torg (antagen
2019)
I planen Linköpings mötesplatser anges både strategier och inriktningar för
stadens offentliga mötesplatser – innerstadens parker och torg. Ett av planens
syfte är att identifiera befintliga och föreslå nya offentliga mötesplatser i arbetet
med att utveckla Linköpings innerstad med fler och bättre parker och torg. I
planhandlingen beskrivs den närliggande Magistratshagens funktion som
närnatur med möjlighet att utvecklas till stadsdelspark.

Överensstämmelse med översiktsplanen
I översiktsplanen anges hela Magistratshagen som ett utredningsområde för
sjukhuset. Bakgrunden var att sjukhuset år 2009 påbörjat en utredning om
framtida utveckling och expansion och ett större utredningsområde redovisades då
kring sjukhuset. En expansion i Magistratshagen är för närvarande inte aktuell. Det
pågår ett detaljplanearbete för sjukhusområdet för att möjliggöra expansion och
förtätning inom sjukhusområdet. Dessutom anger den senare översiktsplanen
”Utvecklingsplan för Linköpings innerstad” inriktningen ”strukturell förnyelse” för
platsen, vilket gör att planförslaget inte bedöms utgöra en avvikelse från
översiktsplanen.
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Detaljplaner, områdesbestämmelser etc.







För fastigheten Ellipsen 7 gäller stadsplan 649, beslutsdatum 1978-10-02.
Ellipsen är planlagd för samlingslokal och används som förskola.
För Backaberg gäller ändring av detaljplan 649 A, laga kraft 1997-11-25.
Backaberg är idag planlagt för parkändamål och kultur. Planen anger att
byggnaderna inte får förvanskas, att de inte får rivas och att underhåll kräver
bygglov.
För Innerstaden 1:14, området utmed Lasarettsgatan, gäller stadsplan 238,
beslutsdatum 1955-02-22. Området är planlagt som park och utgör naturmark.
För södra delen av kvarteret Emiren gäller stadsplan 649, beslutsdatum 197810-02 och för den norra delen gäller stadsplan 645, beslutsdatum 1978-10-02.
För Innerstaden 1:29, området mellan Djurgårdsgatan och Lasarettsgatan,
gäller stadsplan 6, beslutsdatum 1939-10-31. Området är planlagt för
bostadsbebyggelse. För området där stadsplan 6 gäller var det tänkt att en
trafikled skulle gå. Trafikleden realiserades aldrig och området används nu i
huvudsak för parkering för närliggande bostadsrättsföreningar.

Karta. Gällande detaljplaner för det aktuella området

Program
Planområdet omfattas av Detaljplaneprogram i Ekkällan för del av Innerstaden
1:29 m.fl. (Djurgårdsgatan), vilket godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 201506-10. Detaljplaneprogrammet omfattar Djurgårdsgatan med omgivningar från
Garnisonsvägen i söder till Lasarettsgatan i norr och visar på hur hela området kan
förtätas. För det aktuella området redovisas stadsbebyggelse och förskola samt att
den kulturhistoriska bebyggelsen på Backaberg planläggs för att underlätta
användningen av byggnaderna.
Linköpings flygplats med kringanläggningar, till exempel in- och
utflygningsområden, är av riksintresse för luftfart. Planområdet ligger inom
influensområde för Linköpings flygplats/SAAB:s flygfält. Den maximala höjden på
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föreslagen bebyggelsen i detaljplanen är lägre än tillåtna gränser för hindersfri
höjd. Hinderfrihet för SAAB:s flygfält är +97,4 meter över havet (RH 2000) inom
aktuellt område.
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Förenlighet med miljöbalken

I detta kapitel beskrivs detaljplanens förenlighet med miljöbalken, såsom
riksintressen, strandskydd m.m.

3 kap. Grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden
I 3 kapitlet miljöbalken (MB) anges att mark- och vattenområden ska användas för
det eller de ändamål som är mest lämpade. Användning som medför en ur allmän
synpunkt god hushållning ska ges företräde. Riksintresseområden ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada miljön, försvåra tillkomst, utvinning eller
utnyttjande av sådan anläggning.
Den nya bebyggelsen kommer att göra intrång i ett område med både natur- och
kulturvärden. Bebyggelsens placering och utformning har därför anpassats till
förutsättningarna för att påverka så lite som möjligt, vilket gör att påverkan
bedöms som acceptabel. Förskolans placering i en parkmiljö och omgiven av två
stora parkområden bedöms ge goda förutsättningar för att barnen ska få tillgång
till kvalitativa utemiljöer. Även bostäderna kommer att ha god tillgång till grönytor
på nära håll. Plankontoret bedömer att förslaget är förenligt med 3 kapitlet MB.

Riksintresse för kulturmiljövården
Riksintresset Linköpings innerstad omfattar Trädgårdsföreningen och stadens
centrala delar. Planområdet ligger i närheten av Trädgårdsföreningens södra entré
där Lasarettsgatan utgör gränsen mellan parken (riksintresset) och planområdet.
Från Trädgårdsföreningens södra del kommer den nya bebyggelsen att synas.
Bebyggelsevolymens placering, höjd och utbredning är väl anpassad till platsen och
befintlig bebyggelse. Åtgärden bedöms därmed inte utgöra någon påtaglig skada på
riksintresset. Se vidare under avsnittet ”Kulturmiljö och arkeologi”.

Riksintresse för luftfarten
Linköpings flygplats med kringanläggningar, till exempel in- och
utflygningsområden, är av riksintresse för luftfart. Planområdet ligger inom
influensområde för Linköpings flygplats/SAAB:s flygfält. Den maximala höjden på
föreslagen bebyggelse i detaljplanen är lägre än tillåtna gränser för hindersfri höjd.
Hinderfrihet för SAAB:s flygfält är +97,4 meter över havet (RH 2000) inom
aktuellt område.
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4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med
mark och vatten för vissa områden
I 4 kapitlet MB anges vissa områden i Sverige där särskild stor hänsyn måste tas.
Planen berör inte något sådant område.

5 kap. Miljökvalitetsnormer och
miljökvalitetsförvaltning
I 5 kapitlet MB behandlas miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning.
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som används för att
förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns idag normer för buller, luft och
vattenkvalitet.
Planens genomförande innebär att mark som idag är park/naturmark tas i anspråk
för bebyggelse. Genomförandet beräknas också innebära en viss ökning av
biltrafiken, vilket påverkar luft och buller. Utredning har gjorts avseende
dagvatten. Åtgärder avseende dagvattnet kommer att företas i ett större
sammanhang där kapaciteten för att ta hand om dagvattnet i det allmänna
ledningsnätet kommer att förbättras (nya ledningar och nytt magasin). På
kvartersmark finns också möjlighet att göra åtgärder för att fördröja dagvatten.
Recipienten ska därmed inte påverkas av det dagvatten som denna plan beräknas
alstra. Bullerutredning har genomförts med framtida ökad trafikmängd som
underlag och i planläggningen har hänsyn tagits till detta och åtgärder ska vidtas.
Beräkning av luft har gjorts och ingen miljökvalitetsnorm bedöms påverkas.
Plankontoret bedömer att förslaget är förenligt med 5 kapitlet MB.
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Detaljplanens innebörd

I detta kapitel beskrivs detaljplanens förutsättningar och förändringar samt
konsekvenser av detaljplanens genomförande.

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns idag äldre bebyggelse, dels Backaberg som i huvudsak är
uppfört före 1920-talet och dels en förskola uppförd på 1950-talet. Byggnaderna
står glest och är omgivna av grönska och ingår också i ett viktigt grönt stråk i
staden.

Befintlig bebyggelse - förskolan
Förutsättningar
Inom planområdet finns idag en förskola för ca 25-30 barn. Byggnaden ägs av det
kommunala bostadsbolaget Lejonfastigheter AB. Byggnaden uppfördes 1952 och
byggdes till 1980. Byggnaden består av två förskjutna sammanbyggda huskroppar,
totalt ca 270 m2. Byggnaden är i ett plan och har ett sadeltak. Fasaden är utförd
med träpanel. Byggnaden är indragen från gång- och cykelbanan och ligger lite
högre inpassad i terrängen. Marken runt byggnaden används som förskolegård.
I den kulturmiljöutredning som gjorts (daterad 2018-09-27) anges att byggnaden
illustrerar samhällsutvecklingen under efterkrigstiden då samhällets jämställdhet
och välfärd ökar och förskolor växer fram. Förskolan har därmed socialhistoriska
värden som en representant för förskolan och förskolebyggandets utveckling.
Byggnaden är idag förmodligen den äldsta förskolebyggnaden i Linköping som
fortfarande är i bruk.

Bild. Befintlig förskola, från söder
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Förändringar
Den befintliga förskolan kommer att användas för verksamhet kopplat till den nya
förskolan eller för administration.
Den ursprungliga byggnaden ges rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse vad
gäller det exteriöra uttrycket. Avsikten är att byggnadens uttryck vad gäller
material, volym och detaljer ska bibehållas. Byggnaden har förändrats en del under
åren i förhållande till när den tillkom, till exempel har takmaterialet förändrats,
osäkerhet råder kring byggnadens originalkulör och byggnaden har byggts till.
Förändringar av byggnaden är möjliga att göra men byggnadens huvudsakliga
exteriöra uttryck ska bevaras. Vid ett byte av takmaterial bör byte ske till taktegel
istället för betongpannor. Utbyggnaden som gjordes på 1980-talet omfattas inte av
rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Vidare är bedömningen att dagens
rosa och blå kulör kan ändras för att kunna åstadkomma en bra helhet tillsammans
med Backaberg och den nya bebyggelsen.
Interiört kan förändringar behöva göras för att anpassa byggnaden till aktuell
verksamhet. De glasdörrar som finns kvar sedan huset byggdes föreslås vara kvar i
byggnaden, helst med sin funktion som dörrar men om inte det går sparas i
byggnaden för framtida bruk.
Planbestämmelser
Byggnaden och området ges användningen ”SK1”, vilket innebär skola (där förskola
inräknas) samt skoladministration, vilket innebär att byggnaden kan användas som
administrationslokaler kopplat till skolverksamhet.
Vidare anges egenskapsbestämmelserna ”r”, vilken innebär att byggnaden inte får
rivas samt ”k1”, vilken innebär varsamhet avseende byggnadens exteriöra uttryck.
Den exteriöra kulören bedöms dock kunna förändras för att åstadkomma en god
helhetsverkan tillsammans med den nya bebyggelsen och Backaberg.
Konsekvenser
Befintlig förskola bevaras och kommer fortsatt att användas. Den tillbyggnad som
tillkommit under 1980-talet bör vara kvar men får tas bort om det bedöms
nödvändigt. Det bedöms mycket positivt att byggnaden fortsatt används och är
kvar i sitt sammanhang och sin omgivning. Interiöra förändringar kan komma att
ske men ska beakta varsamhetskravet.

Befintlig bebyggelse – Backaberg
Förutsättningar
Området som utgör Backaberg är en sammanhållen bebyggelsemiljö som utgör en
av stadens tidigare utkantsbebyggelser. Backaberg rymmer idag flera äldre
byggnader. Byggnaderna saknade tidigare användning och var i behov av underhåll
och renovering. Det fanns inte vatten, avlopp eller el i byggnaderna. Det
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kommunala bolaget Kulturfastigheter AB har under 2020 renoverat byggnaderna
och hyr ut dem.
Det äldsta bostadshuset är uppfört omkring 1880. Byggnaden har 1,5 våningar och
har en ljus reveterad fasad. Det finns också ett mindre bostadshus i ett plan, det så
kallade annexet, som uppfördes 1916. Fasaden är klädd med rödmålad
locklistpanel. Den större ekonomibyggnaden är troligen uppförd omkring 1880.
Dessutom finns det två mindre uthus som varit gäststuga/lekstuga, brygghus samt
en jordkällare. Samtliga ekonomibyggnader/uthus har fasader med rödmålad
träpanel.
Backaberg avgränsas av ett trästaket med traditionell utformning. Inom
gårdsmiljön finns äldre uppvuxna park- och fruktträd samt spår av äldre
trädgårdsodling och rabatter.

Bild. Backaberg, bostadshus och ekonomibyggnad

Förändringar
Inga förändringar avses ske vad gäller området och byggnaderna på Backaberg mer
än att rusta upp och i den mån det är möjligt modernisera byggnaderna.
Planbestämmelserna syftar därför till att skydda kulturvärdena och även
möjliggöra allmänhetens tillträde till området. Det är i första hand önskvärt att
Backaberg får en användning som gör att området och byggnaderna blir en
tillgänglig miljö för allmänheten. I andra hand kommer användning för
bostadsändamål. Om byggnaderna kommer att användas som bostad så ska
Backabergs gårdsmiljö inte privatiseras utan fortsatt vara tillgänglig för
allmänheten att gå in i och passera igenom. Det är också viktigt att området fortsatt
bevaras som en helhet och inte delas eller styckas av. Ett staket av trä med
traditionell utformning, likt det som finns idag, bör fortsatt finnas runt området
som utgör Backaberg.
Planbestämmelser
Hela Backaberg föreslås få en relativt bred användning genom
användningsbestämmelsen CBN1. ”C” innebär centrumändamål och ”B” möjliggör
bostad. Det innebär att området till exempel kan användas för handel, service eller
lokal. ”N1” anger rekreation och syftar till att allmänheten ska ha tillträde till
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området. Vidare anges att minsta fastighetsstorlek är 3500 kvadratmeter. Syftet är
att området ska hållas ihop i sin helhet och inte delas upp i flera fastigheter.
I planen anges att området är särskilt värdefullt ur kulturmiljösynpunkt, vilket
innebär att områdets helhet inte får förvanskas. De enskilda byggnaderna ges också
skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Bild. Ett staket i trä med traditionell utformning bör fortsatt omgärda Backaberg.
Rivningsförbud (r) ges för områdets samtliga byggnader. Skyddsbestämmelser (q)
ges för de två bostadshusen och den större ekonomibyggnaden. För de två
bostadshusen omfattar skyddsbestämmelserna också en del av interiören.
De två mindre uthusen får varsamhetsbestämmelser (k) avseende byggnadernas
volym, proportioner och exteriör.
Planen medger att nya uthus kan tillkomma. Om nya uthus tillkommer ska de
anpassas i utformning och skala till befintlig bebyggelse.
Avsikten är att området ska vara tillgängligt för allmänheten på så sätt att man ska
kunna besöka gårdsmiljön och gå igenom området. Det finns i dagsläget en grind
mot Lasarettsgatan och en grind mot sjukhusområdet, vilka ska vara kvar.
Trädgården är en del av Backaberg och ska tas om hand på ett sätt som bidrar till
miljöns helhet. Det finns vissa träd i området som är värdefulla både ur natur- och
miljösynpunkt. I detaljplanen anges att vissa träd endast får fällas om det finns
särskilda skäl, det vill säga säkerhets- eller naturvårdsskäl och att marklov krävs
om de ska tas ned.
Konsekvenser
Intentionen är att området och byggnaderna ska bevaras för att ge staden en
berättelse om hur utkantsbebyggelsen en gång sett ut och hur staden förändrats.
Byggnaderna och området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt, vilket
innebär att förändringar kan ske under förutsättning att karaktären inte
förvanskas. Nya komplementbyggnader kan tillkomma och ska då anpassas till
övrig bebyggelse. Området ska vara möjligt att passera igenom för gångtrafikanter,
vilket gör området tillgängligt för allmänheten.

Ny bebyggelse – förskolan/skola och bostäder
Planen medger att en byggnad för förskola/skola och bostad uppförs. Enligt förslag
som tagits fram under planarbetet inryms förskola i byggnadens två nedre våningar
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och bostäderna i våningarna ovanför. Byggnaden bedöms kunna inrymma ca 120
förskoleplatser samt drygt 30 bostadslägenheter, totalt ca 3000 m2. Fördelningen
mellan de olika verksamheterna är ca 1500 m2 vardera.
Förskola/skola och bostäder
En ny byggnad möjliggörs och placeras delvis utmed Lasarettsgatan. En högre
byggnadsdel (5 våningar + en indragen våning) placeras på tomtens lägsta punkt och en
lägre byggnad (3 våningar) placeras utmed Lasarettsgatan. Placeringen anpassar
sig till gatan men bjuder också in till området då byggnaden är vinklad in mot
parkområdet. Byggnadens vinkel ger en förgårdsmark som bidrar till en plats mitt
emot Trädgårdsföreningens entré. Denna plats ska lotsa och leda besökaren genom
det gröna stråket som går mellan parkmiljöerna.
Detaljplanen medger byggrätt för förskola med 800 m2 byggnadsarea. Beroende på
hur byggnadens area och skolgårdens ytor disponeras kommer det att finnas
möjlighet att anordna minst 120 förskoleplatser.
Placeringen av byggnaderna gör att en bullerskyddad gårdsmiljö kan
åstadkommas. För att öka planens flexibilitet och göra den hållbar för framtiden
möjliggörs även centrumändamål i bottenvåningen.

Bild. Volymskiss, ny bebyggelse sedd från Lasarettsgatan/Trädgårdsföreningen
(illustrationer - M5 Arkitektur)
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Bild. Volymskiss, ny bebyggelse sedd från Lasarettsgatan (illustrationer - M5
Arkitektur)

Bild. Volymskiss, ny bebyggelse sedd från Stolplyckan (illustrationer - M5
Arkitektur)

Skolgård och utemiljö
Platsen ger förutsättningar för en väl tilltagen skolgård i ett centralt läge, se
illustrationen nedan. Skolgården utgör mer än ca 3000 m2. På gården möjliggörs
att placera uthus för förskolans behov. Utmed Lasarettsgatan möjliggörs att placera
ett förråd för cyklar. Utemiljö för bostäderna ska anordnas bullerskyddat och kan
anordnas på bullerskyddad sida eller, så som föreslagits under planarbetet, skyddat
från buller på den lägre byggnadens tak.
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Bild. Illustration av utemiljö och skolgård. Detta är ett exempel på utformning.
Utformningen kommer att bearbetas i samband med projektering. (Illustration
SWECO)
Planbestämmelser
Användningen anges till skola, bostäder och centrumändamål (SB1C1). I
bottenvåningen är ändamålet endast skola och centrum.
I planbestämmelse anges högsta nockhöjd för de två byggnadsvolymerna. Det
anges också att de huvudbyggnaden utformas som två tydligt avläsbara volymer
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med olika byggnadshöjd. I bilden på sid 19 åskådliggörs detta med det tydliga
”släpp” som finns mellan de två volymerna samt den tydliga höjdskillnaden på de
två volymerna.
I egenskapsbestämmelse regleras största byggnadsarea (e1). Vidare anger
bestämmelse att översta våningsplanet ska vara till ytan mindre än det
underliggande planet (f1). Illustrationen på plankartan förtydligar detta och visar
att det översta våningen är indraget från underliggande fasadplan. Syftet med
bestämmelsen är att intrycket av byggnadens höjd blir lägre, vilket åskådliggörs på
bilderna på sid 19-20.

Bild. Bilden visar förslag på placering av bygganden och hur platsen kan
disponeras.(Illustration SWECO)

Konsekvenser
Detaljplanen innebär att ett kuperat parkområde tas i anspråk och blir bebyggt.
Gatubilden utmed Lasarettsgatan kommer att ändras då området blir bebyggt och
istället för park kommer bebyggelse att framträda. Planen innebär dock att ny
bebyggelse anpassar sig till terrängförhållandena och i volym till befintlig
bebyggelse. Mycket grönska kommer fortsatt att dominera området. Bostadshusets
nockhöjd kommer att vara snarlik den nockhöjd de närliggande bostadshusen i
Stolplyckan har, där de högre volymerna är ca + 87 meter (RH 2000). I
Lasarettsgatans förlängning kommer sjukhusområdets byggnader fortsatt att
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dominera då dessa ligger betydligt högre, byggnaderna som syns i bilden nedan har
en nockhöjd på ca + 108-109 meter (RH 2000) respektive ca + 117 meter (RH
2000). Från Trädgårdsföreningens södra del kommer den nya bebyggelsen att
synas. Då bebyggelsevolymens placering, höjd och utbredning är väl anpassad till
platsen och befintlig bebyggelse bedöms åtgärden inte utgöra någon påtaglig skada
på riksintresset. Se även bilder sid 27-29.

Bild. Byggnaden på sjukhusområdet har en nockhöjd på ca + 108-109 meter samt
maskincentralens skorsten en höjd på ca + 117 meter.

Utformning och gestaltning
Byggnaden delas upp i två volymer, den lägre mot Lasarettsgatan är i tre våningar
och placeras utmed gatan. Den högre är vinklad in mot parken och är i fem
våningar och med en indragen sjätte våning (se bild på sid 19 och sektion på sid
53). Volym och höjd är anpassade till omgivningens brokiga karaktär. En viktig
utgångspunkt är att byggnaderna uppfattas att ligga i en parkmiljö.
Hur byggnaderna utformas mot Lasarettsgatan är viktigt för upplevelsen från
gatan. Angöring och inlastning sker från Lasarettsgatan. Den delen får inte
upplevas som byggnadens baksida utan ska ges en medveten gestaltning och ett
stadsmässigt uttryck.
Förslagsvis utförs byggnadens fasader i trä för att anknyta till den närliggande
befintliga träarkitekturen. Växtbeklädda tak att föredra både ur
hållbarhetsperspektiv (biologisk mångfald och dagvattenfördröjning etc) samt,
speciellt för den lägre delen, det visuella intrycket. Stor omsorg behöver ägnas
utformningen av byggnaden i detta centrala läge. Det bör tydligt framgå av
byggnadens gestaltning att det är en förskola.
Den allmänna platsen mitt emot Trädgårdsföreningen entré är entré till
Magistratshagen. Platsen och stråket är en viktig grön koppling mellan
Trädgårdsföreningen och till Tinnerö. Gestaltningen i denna entrépunkt intill
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Lasarettsgatan ska ske med stor omsorg. Gräns mellan kvartersmark och allmän
plats ska tydligt avgränsas för att entrén till parken ska ges en tydligt offentlig
karaktär.
Rekommendationer utformning – byggnad och kvartersmark
Fasadmaterial i trä.
Växtbeklädda tak.
En väl gestaltad bottenvåning med fönsteröppningar mot gata och parkmiljö.
Entréer mot gatan eftersträvas där så är möjligt.
Det ska vara tydligt vad som är offentlig och privat vid entrén till parken.

Tillgänglighet
Kvartersmarken inom planområdet är i vissa delar kuperad. Åtgärder för att klara
tillgängligheten kommer därför att lösas inom tomtmarken och det finns i samtliga
lägen (Backaberg, förskola och studentbostäder) möjlighet att anordna angöring
och parkering för funktionshindrade på tomtmark. Förhållandena på skolgården
behöver studeras noggrant för att så stora delar som möjligt av gården ska bli
tillgänglig.
Allmän plats i form av parkmark kommer att anläggas mitt emot
Trädgårdsföreningen där området är flackt. Befintlig gång- och cykelväg som leder
mot Magistratshagen kommer inte att förändras.

Omfattning av lovplikten
Bygglovsplikt kommer att gälla för bygglovbefriade åtgärder (attefallsbyggnad,
friggebod etc.) om Backaberg används som bostad då området har angetts som ett
område som är särskilt värdefullt från kulturhistorisk synpunkt.
I planbestämmelserna införs marklov för att fälla vissa markerade träd.
Förtydliganden om vilka träd det gäller återfinns under rubriken Natur- och
parkmiljö.

Natur- och parkmiljö
Natur, park och rekreation
Planområdet är beläget i ett viktigt grönt och varierat stråk som förbinder
Trädgårdsföreningen, Magistratshagen och Grenadjärsparken med Tinnerö
eklandskap. Mitt emot planområdet finns Trädgårdsföreningen och söder om
planområdet breder Magistratshagen ut sig. I Linköpings mötesplatser innerstadens parker och torg pekas Magistratshagen och Trädgårdsföreningen ut
som strategiskt viktiga mötesplatser. I planen anges Magistratshagen som närnatur
och stadsdelspark medan Trädgårdsföreningen anges som stadspark. Det anges
vidare att det i det gröna stråket bitvis finns brister i mötena mellan parkerna. En
av svårigheterna i mötet mellan parkerna finns just vid Lasarettsgatan där stråkets
fortsättning mot Magistratshagen är otydlig.
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En naturvärdesinventering har genomförts (utförd 2015). I denna beskrivs att det i
området finns ett glest skogsparti med rester av ängsflora men att största delen av
området utgörs av park med olika karaktärer. I området finns ett varierat utbud av
träd med dominans av tall, skogsalm och naverlönn. Områdena norr och sydöst om
förskolan har bedömts ha ett visst naturvärde medan området som utgör
Backaberg har bedömts ha ett påtagligt naturvärde. Det påtagliga värdet är knutet
till förekomst av ädellövträd, särskilt äldre almar. Det finns också de rödlistade
arterna almrostöra (svamp) och rödbrun blekspik (lavart) i området.
En trädinventering och vitalitetsbedömning har gjorts av träden inom planområdet
(oktober 2020). Denna inventering har resulterat i att vissa träd som bedömdes
som bevarandevärda i samrådsskedet har utgått. Enligt förslag från kommunens
ekolog bör vissa av dessa bevaras som högstubbar istället.
Backabergs gårdsmiljö har under många år inte tagits om hand. Detta har gjort att
det idag finns träd som vuxit sig stora och växter som tillåtits breda ut sig. Enligt
kulturmiljöutredningen utgör de uppvuxna träden en del av Backabergs
karaktärsdrag idag.
Förändring och konsekvenser
Ianspråktagande av marken innebär att natur- och parkmiljön kommer att
förändras. Området sydöst om förskolan, som idag utgör ängsområde, kommer att
tas i anspråk som skolgård. Detta innebär att marken inte kommer att bebyggas
men att användningen förändras och att slitaget på marken blir större än idag.
En viktig utgångspunkt för placeringen av byggrätten har varit att stärka det
rekreativa sambandet mellan Trädgårdsföreningen och Magistratshagen. Det gröna
sambandet mellan parkerna stärks genom att det blir ett tydligt och inbjudande
parkområde och en entréplats mitt emot Trädgårdsföreningens entré fritt från
biltrafik. Det skapar då en välkomnande grön plats/entré.
Naturvärdena på platsen tas främst om hand genom att Backaberg bevaras i stort
sett som det är idag. Det innebär att det kommer att finnas två stora gröna
områden mitt emot varandra endast avskilda av Lasarettsgatan. Att trädgården
bevaras bidrar till att naturvärden och biologisk mångfald kan bibehållas och
stärkas.
Avsikten är att området som utgör Backaberg bevaras som ett grönt område men
det ska kunna nyttjas på olika sätt. Området kommer enligt förslaget endast att
kunna kompletteras med enstaka uthus (komplementbyggnader). I och med att
området kan komma att användas mer kan det innebära ett större slitage på
marken. Trädgården kommer att tas i anspråk och börja skötas på ett mer
kontinuerligt sätt, vilket kan bli en återgång till hur det en gång har varit. Det
kommer att behövas en genomtänkt strategi också avseende gårdsmiljöns och
trädgårdens utveckling. Att marken tas i anspråk mer kommer inte att påverka
större träd som utgör en viktig del av natur- och kulturvärdena.
Träd inom planområdet som bedömts ha ett extra stort naturvärde har markerats
på plankartan. Dessa träd får inte fällas, men det kan finnas behov av att beskära
träden då de har stora kronor som breder ut sig. Om träd behöver fällas av
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säkerhetsskäl eller naturvårdsskäl bör de ersättas eller på annat sätt kompenseras.
Beskärning av markerade träd ska ske i samverkan med kommunens ekolog.

Karta. Träd som bedöms värdefulla ur naturvårdssynpunkt och inte får fällas.
Träden är markerade på plankartan med n1.

Mark och geoteknik
En geoteknisk utredning har tagits fram, daterad 2016-02-16. Området utgörs av
naturmark idag. Området är kuperat och sluttar från ca + 74 meter i söder till
ca + 63 meter i norr vid Lasarettsgatan. I område finns berg i dagen på flera ställen.
Jordtäcket i området är i huvudsak tunt, under detta lager finns morän på berg. I
områdets nordligaste del består jorden överst av ca 1,5 meter fyllning.
Utredningen redovisar att olika tekniker krävs för grundläggning beroende på
förutsättningar och byggnadshöjd. Det krävs därför att detaljerade geotekniska
undersökningar sker innan byggskedet och i aktuella lägen för byggnader.
Grundvattennivån har i den norra delen av området uppmätts ligga ca 2,7 meter
under markytan, vilket ska beaktas vid grundläggning med källare. Schakt för
ledningar och källare i den södra delen av området kräver helt eller delvis
bergschakt.
Provtagning har utförts avseende föroreningar på grönytan utmed Lasarettsgatan
(Suez 2016-02-12). Utifrån provtagningen har det inte bedömts förekomma några
omfattande eller utbredda föroreningar.
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Förslaget på bebyggelse utmed Lasarettsgatan innebär att sprängning kommer att
behöva utföras.
Någon radonmätning har inte gjorts i samband med den geotekniska
undersökningen. Radonhalten ska undersökas och redovisas i samband med det
tekniska samrådet.

Kulturmiljö och arkeologi
En kulturmiljöutredning har tagits fram (2018-09-27, KMV forum). Utredningens
syfte har varit att bedöma områdets kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse och
värdefulla landskapselement i och kring planområdet samt att tydliggöra
miljöernas känslighet och utvecklingspotential. I utredningen beskrivs områdets
och byggnadernas värdebärande egenskaper och det ges rekommendationer för
bevarande och utveckling. Nedan återges delar av rapportens innehåll, främst
avseende värdebeskrivningarna.

Kulturmiljö
Riksintresse för kulturmiljövården
Riksintresset Linköpings innerstad omfattar Trädgårdsföreningen och stadens
centrala delar. Planområdet ligger i närheten av Trädgårdsföreningens södra entré
där Lasarettsgatan utgör gränsen mellan parken (riksintresset) och planområdet.
Från Trädgårdsföreningens södra del kommer den nya bebyggelsen att synas.
Bebyggelsevolymens placering, höjd och utbredning är väl anpassad till platsen och
befintlig bebyggelse. Vid bedömning av byggnadens höjd och utbredning har
hänsyn tagits till terrängen och höjdförhållandena på platsen och den omgivande
bebyggelsens höjd. Den befintliga bebyggelsen i närområdet har varit vägledande
vid bedömning av den nya bebyggelsens höjd. Olika siktlinjer har studerats.

Bild. Vy från Djurgårdsgatan. Den nya bebyggelsen är den mörka volymen.
(Sketch up-modell M5 Arkitektur, omgivningar kommunlantmäteriet)
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Bild. Vy från Djurgårdsgatan utmed Lasarettsgatan. Bebyggelsen på
universitetssjukhuset är betydligt högre vilket gör att den nya bebyggelsen (mörk
byggnadsvolym) inte kommer att ”sticka upp” i gatuvyn. Den höga
byggnadsvolymen är i jämnhöjd med den befintliga bebyggelsen på Stolplyckan.
(Sketch up-modell M5 Arkitektur, omgivningar kommunlantmäteriet)

Bild. Vy från Trädgårdsföreningen. Den högre bebyggelsen (mörk
byggnadsvolym) är synlig, dock gör placeringen med vinklingen av den högre
byggnaden att intrycket inte blir så starkt som det blivit om den placerats direkt
utmed gatan. Den översta våningen (plan 6) utgör också en mindre del av
underliggande våningsplan vilket gör att våningsplanet ”dras in” och intrycket av
byggnadens höjd tas ned. Byggnadens höjd överensstämmer även med de
närliggande byggnaderna på Stolplyckan. (Sketch up-modell M5 Arkitektur,
omgivningar kommunlantmäteriet)
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Bild. Vy från sjukhusområdet. Den lägre byggnadsvolymen (3 våningar,
svart/mörk byggnadsvolym) är placerad mot Backaberg och även möjligheten
att placera en mindre komplementbyggnad för att det därmed ska bli en bra
övergång mot Backabergs mer småskaliga bebyggelse. (Sketch up-modell M5
Arkitektur, omgivningar kommunlantmäteriet)

Bild. Vy från Magistratshagen. Byggnaden (svart/mörk byggnadsvolym)
kommer att synas från parkområdet och i viss mån förändra utsikten mot
Trädgårdsföreningen. Dock är terrängen högre från detta håll och man kommer
också att kunna se över den lägre byggnaden. Ett växtbeklätt tak rekommenderas
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för att förstärka det gröna stråket mot parken. Rekommendationen är även att
fasadmaterialet utgörs i trä för att ansluta till den befintliga bebyggelsen i
Trädgårdsföreningen (Naturrummet), Backaberg och förskolan Rosa. (Sketch upmodell M5 Arkitektur, omgivningar kommunlantmäteriet)
Den sammantagna bedömningen är att den nya bebyggelsen inte utgör en påtaglig
skada på riksintresset.
Backaberg
Backaberg utgör en välbevarad och tydligt avläsbar rest av den tidigare
utkantsbebyggelsen som fanns kring Linköpings historiska centrum, vilket idag är
en del av centrala staden. Den sammanhållna bebyggelsemiljön belyser särskilt väl
de tidigare samhälls- och bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor och
stadsbyggnadsmönster som var gällande vid det förra sekelskiftet i såväl Linköping
som i landet i stort.
Backabergs välbevarade småskaliga bostads- och komplementbebyggelse
representerar en tidigare vanligt förekommande byggnadskategori i Sveriges städer
som idag är ovanlig. Flera av byggnaderna återspeglar dessutom de byggmästare
och byggnadsarbetare som bott och verkat på Backaberg genom höga
ambitionsnivåer i den arkitektoniska och estetiska utformningen av byggnader och
byggnadsdetaljer.
De flesta byggnaderna på Backaberg uppfördes före 1920-talet. Byggnader
uppförda före 1920-talet utgör generellt en liten del av landets byggnadsbestånd,
vilket i sig ger byggnaderna ett kulturhistoriskt värde.

Bilder. De två bostadshusen och ekonomibyggnaden på Backaberg.
Backaberg och Magistratshagen utgör tillsammans ett sammanhållet grönstråk
som kopplar Trädgårdsföreningen samman med naturområden söder och väster
om staden. Äldre träd, hävdgynnade växter samt trädgårdsväxter som är belägna
inom området är av stort värde både ur biologisk och kulturhistorisk synpunkt.
Vegetationen fungerar både rumsskapande inom området, och avgränsar
Backaberg och förskolan från både Universitetssjukhuset och stadens mer centrala
delar. Inramningen och avgränsningen som vegetationen utgör förstärker områdets
kulturhistoriska värden, och ökar läsbarheten av densamma genom att miljöerna
avgränsas på ett tydligt sätt.
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Befintlig förskola
Den befintliga förskolan utgör den andra i raden av barnträdgårdar/förskolor som
uppfördes i Linköping med början under 1940-talets slut. Idag är det den enda
bevarade av tidigare två liknande barnträdgårdar. Byggnaden illustrerar
samhällsutvecklingen generellt under efterkrigstiden, då samhällets jämställdhet
och välfärd ökar och förskolans framväxt och utveckling specifikt.
Förskolebyggnaden har därmed höga socialhistoriska värden som en representant
för förskolans och förskolebyggandets utveckling. Byggnaden har höga
arkitektoniska värden, med en lekfull gestaltning som i skala, färgval,
detaljutformning och hur byggnaden passats in i terrängen skapar en miljö som är
utformad med stor omsorg för att nyttjas av barn.
Byggnaden är idag den äldsta förskolebyggnaden i Linköping som fortfarande är i
bruk, och utgör genom sin utformning en byggnadstyp som saknar motsvarigheter i
en lokal kontext. Även i ett nationellt perspektiv finns få bevarade
förskolebyggnader från samma epok vilket förstärker byggnadens höga värde.

Utdrag ur Kulturmiljöutredning
Nedanstående text är utdrag ur framtagen Kulturmiljöutredning. Utredningen är
ett underlag vid framtagandet av detaljplanen. Under planarbetet görs en
sammanvägning av olika intressen där kulturmiljö är ett av de. Utredningen
beskriver byggnaderna och redogör för byggnadernas värdebärande egenskaper.
Beskrivningarna nedan ger förståelse för byggnadernas värde och kan vara till nytta
i efterkommande skede, bygglovgivningen.
Utdrag ur Kulturmiljöutredningen börjar här:
Särskilt värdefull bebyggelsemiljö
Backaberg - helheten
Backaberg är en sammanhållen bebyggelsemiljö som utgör en del av stadens
tidigare utkantsbebyggelse, idag belägen invid Linköpings innerstad. Bebyggelsen
är välbevarad och bebyggelsen avgränsas av ett nyare trästaket med traditionell
utformning. Backabergs lummiga trädgård med äldre uppväxta park- och fruktträd
samt spår av äldre trädgårdsodling och rabattsystem karaktäriserar platsen.
Värdebärande egenskaper - helheten
• Bebyggelsens placering, skala och byggnadstyper.
• Äldre uppväxta solitärträd.
• Rester av äldre trädgårdsstruktur (fruktträd, bärbuskar etc).
• Staket med traditionell gestaltning (tydlig avgränsning).
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Särskilt värdefulla byggnader
Backaberg - Bostadshus
Bostadshus uppfört kring 1880. Byggnaden är uppförd i 1,5 våningar, med en ljus
reveterad fasad i ljust gul/beige sprit- och slätputs. Byggnaden har en T-formad
planform, med tillbyggt trapphus, där ingången också är placerad, mot gården.
Taket är ett sadeltak, med en mindre frontespis mot gatan. Taktäckningsmaterialet
består av ett omålat tak i förzinkad plåt. Fönstersnickerier och dörr är målade i en
kromoxidgrön kulör.
Värdebärande egenskaper - bostadshus
Exteriört
• Byggnadens grundform: volym, proportioner och takform.
• Fasadmaterial och fasadkulör samt taktäckningsmaterial.
• Utformning och kulör på fönster, fönstersnickerier och dörr.
Interiört
• Bevarad äldre planlösning.
• Äldre bevarade ytskikt i trapphus/entréhall.
• Bevarade äldre trägolv, golvlister och dörr- samt fönsterfoder.
• Nya ytskikt är väl anpassade till byggnadens ålder och karaktär.

Bild. Backaberg, bostadshus.
Backaberg - Annexet
Mindre bostadshus uppfört 1916 i ett plan med kvadratisk planform. Fasaden är
klädd med en rödmålad locklistpanel. Knutar, gesimsen, och övriga snickerier är
vitmålade. Taket är valmat och klätt med omålad zinkplåt. Gavelröstet över den
lilla verandan är dekorativt utformat med en uppåtgående sol.

Värdebärande egenskaper - annexet
Exteriört
• Byggnadens grundform: volym, proportioner och takform.
• Fasadmaterial, fasadkulör samt taktäckningsmaterial.
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• Utformning och material på gavelröste och veranda.
• Utformning och kulör på fönster, fönstersnickerier och dörr.
Interiört
• Bevarad äldre planlösning.
• Bevarade äldre snickerier som golvlister och dörr- samt fönsterfoder.

Bild. Backaberg, bostadshuset Annexet.

Backaberg - Ekonomibyggnad
Ekonomibyggnad troligen uppförd kring 1880. Traditionellt utformad
ekonomibyggnad i 1 våning med loft/vind. Fasaden är klädd med en lockpanel som
är rödmålad. Knutarna är vitmålade. Byggnaden har tre portar, en dubbel och två
enkla. Samtliga är enkla paneldörrar i trä som är målade i en ockragul kulör. Taket
är ett enkelt sadeltak som är belagt med tvåkupigt lertegel.

Värdebärande egenskaper – ekonomibyggnad
• Byggnadens grundform: volym, proportioner och takform.
• Fasadmaterial, fasadkulör samt taktäckningsmaterial.
• Utformning och kulör på fönster och portar.

Bild. Backaberg, ekonomibyggnad.
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Förskolan
Förskolebyggnad, uppförd 1952 och tillbyggd 1980. Byggnaden består av två
förskjutna men sammanbyggda huskroppar i ett plan. Fasaden har en rosamålad
locklistpanel, fönstersnickerierna är vitmålade och dörrar samt fönsterluckor är
målade i en ljusblå kulör. Fasadkulören har troligen tillkommit i samband med
reonoveringen på 1980-talet, men ingen dokumentation eller fotografier på
förskolan har kunnat hittas som styrker det. Taket är ett flackt sadeltak som är
belagt med svart betongtegel och entrédörrens vindfång har ett svart plåttäckt tak.
Taket har ursprungligen haft en taktäckning av lertegel. Byggnaden är indragen
från gång- och cykelbanan och ligger lite högre, väl inpassad i den kuperade
terrängen med uppvuxna träd.
Värdebärande egenskaper - förskolan
• Byggnadens grundform: volym, skala, proportioner och takform.
• Förskolebyggnadens placering i landskapet.
• Fasadmaterial och fasadkulör.
• Utformning och kulör på fönster, fönstersnickerier, fönsterluckor och dörrar.
• Utformning av entrépartiet med vindfång.

Värdefulla byggnader
Backaberg – Uthus Gäststuga/Lekstuga
Mindre komplementbyggnad uppförd tidigt 1930-tal. En våning med fasad i
rödmålad locklistpanel, vitmålad dörr och fönstersnickerier. Taket är ett sadeltak
belagt med takpapp.
Värdebärande egenskaper
• Byggnadens grundform: volym, proportioner och takform.
• Fasadmaterial och fasadkulör.
• Utformning och kulör på fönster och dörr.
Backaberg – Uthus Brygghus
Envåningsbyggnad byggd i suterräng, men en hög gjuten grund. Fasaden är en
stående rödmålad locklistpanel med vitmålade hörnpilastrar och profilerad gesims.
Taket är ett enkelt sadeltak med ett äldre falsat plåttak och äldre stuprör.
Värdebärande egenskaper – Uthus Brygghus
• Byggnadens grundform: volym, proportioner och takform.
• Fasadmaterial och fasadkulör.
• Hörnpilastrar och profilerad gesims i trä.
• Utformning och kulör på fönster och dörr.
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Bild. Backaberg, lekstugan och uthus/brygghus.
Backaberg - Jordkällare
Gjuten jordkällare söder om bostadshuset. Två grönmålade enkeldörrar leder in i
jordkällaren.
Värdebärande egenskaper - jordkällare
• Byggnadstypen samt placering.
Utdrag ur Kulturmiljöutredningen avslutas här.
Diskussion
Kommunens utgångspunkt är att Backaberg ska bevaras, men för att kunna
bevaras och tas om hand behöver det kunna användas. Avsikten har inte varit att
det ska vara ett museum utan en miljö som nyttjas och bidrar till stadsliv. Därför är
intentionen att byggnaderna ska kunna moderniseras och faciliteter som vatten,
avlopp, el och värme tillföras, vilket gör att byggnaderna kan nyttjas på ett annat
sätt än vad som är möjligt idag. Backaberg är ett relativt stort område och väl
avgränsat. Området har succesivt förändrats genom att nya byggnader tillkommit.
Denna utveckling bör kunna fortsätta genom varsam komplettering av väl
anpassade komplementbyggnader på utpekade områden.
Även den befintliga förskolan föreslås bevaras i enlighet med
kulturmiljöutredningen.

Arkeologi
Inga kända fornlämningar finns i området.

Offentlig och kommersiell service
Inom planområdet finns idag en mindre förskola (ca 25-30 platser). Det finns
ingen kommersiell service, men området ligger nära innerstadens serviceutbud. I
och med att detaljplanen realiseras kommer förskolan att utökas (ca 120 platser).

Sociala aspekter
Planområdet befinner sig inom stadsdelen Ekkällan, som är en relativt central del
av Linköping. Inom stadsdelen Ekkällan bor knappt 2000 invånare och i
anslutning till planområdet finns bostadsområdet Stolplyckan och sjukhusområdet.
Planområdets främsta användning idag är den befintliga förskolan. Övriga
områden är natur- och parkmark med olika karaktärer.
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Barnperspektivet
Många barn kommer att röra sig inom planområdet då det blir en förskola med en
stor skolgård i anslutning till två större parkområden (Trädgårdsföreningen och
Magistratshagen). Magistratshagen har nyligen rustats upp och många nya
lekredskap och ytor för bollspel har tillkommit. Skolgård, skolbyggnad och allmän
plats kommer att planeras för att på bästa sätt kunna nyttjas av barn. Enligt
förslaget kommer man på lättaste sätt att ta sig till förskolan med cykel eller som
gående, vilket gör att området närmast förskolan är bilfritt. Förskolan är också
omgiven av stora parkområden och en vacker kulturmiljö (Backaberg), vilket kan
bli en stor tillgång för barnen.

Trygghet
Genom planförslaget kommer den gång- och cykelbana som leder mot
Magistratshagen att nyttjas mer då det blir vägen till förskolans entré.
Bostadshuset kommer också att bidra till att fler människor rör sig i området, vilket
kan bidra till att området upplevs tryggare. Även Lasarettsgatan kan komma att
upplevas tryggare då området bebyggs och Backaberg får en användning.
Bebyggelse utmed Lasarettsgatan kommer att innebära att fler kan ha uppsikt över
vad som sker på gatan.

Jämställdhet och mångfald
Förslaget innebär att en ny förskola tillkommer liksom bostäder och deras
funktioner som blir ett tillskott till staden och till området. En större förskola i ett
centralt läge kan innebära att fler får sin förskoleplats närmare sitt hem och att
hämtning och lämning kan ske utan bil. Bostäder bidrar till att fler boende kommer
in i området och därmed mer liv och rörelse under dygnets alla timmar.
Funktionerna kommer att ha närhet till stadens utbud av bland annat service och
kollektivtrafik, vilket gör det lättare för att alla att få ihop ett fungerande vardagsliv.
Detta är en viktig aspekt ur jämställdhets- och mångfaldhetssynpunkt.

Gator och trafik
Gatunät och biltrafik
Trafiklösningen har sin utgångspunkt i att området runt förskolan samt mellan
Föreningsgatan och Lasarettsgatan ska vara fritt från bilar. Det kommunen vill
uppnå är ett bilfritt parkområde där man rör sig som gående eller cyklist.
Trafiklösningen bygger därmed på en lösning där bilburna barn och föräldrar
kommer att nå förskolan via Föreningsgatan. En ny anslutning med angöring och
parkering för barn som lämnas/hämtas planeras. Denna angöring är placerad ca
150 meter från förskolan och innebär att det är en bit att gå för de som lämnar barn
med bil. Detta är ett förhållningssätt som numera förekommer och uppmuntras i
kommunen, vilket kan uppmuntra till att ta sig till förskolan gående eller med
cykel. Trafiken till och från förskolan kommer att samnyttja den parkeringsyta och
utfart som idag arrenderas ut av kommunen till bostadsrättsföreningar och som
utnyttjas för parkering.
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I- och urlastning för bostäderna och förskolan (avser matleveranser, flyttbilar,
färdtjänst etc) kommer att ske via angöringsplats utmed Lasarettsgatan. Även
sophämtning kommer att nyttja denna. Ingen genomfartstrafik ska förekomma
mellan Föreningsgatan och Lasarettsgatan. I planen anges in- och utfartsförbud
mot Lasarettsgatan då den gatan är en uttryckningsväg. Bedömningen är att de
utryckningsfordon som främst trafikerar Lasarettsgatan är ambulans- och
polistrafik.
Vid behov kan även fastigheten för förskolan kunna nås via Ellipsen 5 genom
servitut och en angöringsplats/parkering anordnas i planområdets sydvästra del.

Bild. Illustration av principen för trafiklösningen till förskolan och bostadshuset.
Angöring (hämta/lämna) till förskolan är markerad med röd oval. Lastzon för
förskolan och bostadshuset är markerad med blå oval. Entréområdet till
förskolan och bostadshuset är markerat med gul oval. Avtrycket av bostadshus
och förskola är en tidig illustration och kommer att utformas på annat sätt.
(Illustration Tyréns).
Backaberg
Det finns möjlighet att med bil köra in och ut från Backaberg mot Lasarettsgatan
där Backaberg idag har sin entré. Vid denna entré står idag två granitstolpar med
ett avstånd om ca 3,10 meter. Endast högersväng gäller vid in- och utfart. Enligt
detta förslag får leveranser och sopbil köra in på fastigheten och sedan backa in på
anvisad plats norr om ekonomibyggnaden. Om detta skulle innebära negativa
konsekvenser för gårdsmiljön, finns även andra möjligheter att lösa sophämtning
och leveranser genom att utnyttja lastzonen utmed Lasarettsgatan.

Gång- och cykeltrafik
Området är väl försett med gång- och cykelvägar. Det kommer att vara lätt att nå
förskolan och bostadshuset som gående och cyklist. Det finns ett viktigt gång- och
cykelstråk mellan Trädgårdsföreningen och Magistratshagen som passerar både
bostadshus och förskola.
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Utmed Djurgårdsgatan och Lasarettsgatan samt genom Magistratshagen och
Trädgårdsföreningen finns gång- och cykelbana som ansluter till gång- och
cykelvägar inom planområdet. Cykelvägen utmed Lasarettsgatan anpassas efter
inlastningsfickan som ska anordnas.
I samband med förprojekteringen inför granskningen av detaljplanen har
säkerheten utmed gång- och cykelvägarna tagits upp och behovet av eventuella
åtgärder bedömts. Mellan lastficka och cykelbana ska säkerhetsavståndet vara
minst 1 meter. I korsningar är siktkravet 10 meter vilket ska uppfyllas.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger centralt och har därmed god närhet till kollektivtrafik.
Universitetssjukhuset som ligger nära är väl försett med kollektivtrafik. På
Djurgårdsgatan går en busslinje. I framtiden planeras en stor del av
kollektivtrafiken att gå utmed Drottninggatan, 500 meter från planområdet.

Parkering och angöring
Förskolan
Enligt kommunens riktlinje ”Parkering i planering och bygglov” anges
parkeringstal för förskola i centrala staden. I riktlinjen anges parkeringstal 2,5
platser för anställda och 2 platser för föräldrar m.m. per 1000 m2 BTA. Parkering
för personal anordnas inte inom planområdet utan ska lösas via friköp eller på
annan plats där parkering kan ske i enlighet med ”Vägledning för förskolor och
grundskolor i samhällsplaneringen”.
Angöring och korttidsparkering för förskolan för hämtning och lämning anordnas i
anslutning till kvarteret Emiren (kommunal mark som används som parkering idag
för bostadsrättsförening). Där finns möjlighet att anordna fem till sex platser till
förskolan, vilket är fler platser än riktlinjen anger. Angöringen nås via
Föreningsgatan och nyttjar sedan befintlig parkering som utfart. Då parkeringen
inte nyttjas av förskolan (så som kvällar och helger) är det möjligt att den kan
nyttjas av andra.
Cykelparkering anordnas på kvartersmark i anslutning till förskolan i enlighet med
kommunens riktlinje ”Parkering i planering och bygglov”, vilken anger totalt 22
platser för personal, barn och föräldrar per 1000 m2 BTA. Enligt kommunens
vägledning bör cykelparkeringen förses med tak för att underlätta för de som
använder cykel.
Till förskolan ska en parkering för funktionshindrade och angöring anordnas inom
skolområdet. Den föreslås anordnas nära förskolans entré med in- och utfart från
Lasarettsgatan, se vidare rubrik ”Tillgänglighet”.
Det finns även möjlighet att anordna en parkering för funktionshindrad i
planområdets södra del till den befintliga förskolan.
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Bild. Situationsplan som visar exempel på hur parkering för funktionshindrade
kan lösas i planområdets södra respektive norra del. Parkeringsförslagen
markerade med röd cirkel. (Illustrationer SWECO)

Bostäder
Enligt kommunens riktlinje ”Parkering i planering och bygglov” anges
parkeringstal för studentboende centralt i staden. I riktlinjen anges parkeringstal
4,5 platser för boende och o,5 platser för besökanden per 1000 m2 BTA. Det ger ett
totalt behov på 5 platser per 1000 m2 BTA. I riktlinjen anges att parkeringstalet kan
minska om området är väl försett med kollektivtrafik och bilpool finns att tillgå.
Det aktuella området är centralt och har tillgång till både kollektivtrafik och bilpool
i närheten. I Vallastaden har parkeringstalet för studentbostäder reducerats till 2,5
platser per 1000 m2 BTA, vilket också skulle kunna tillämpas här. Då ingen
parkering anordnas i anslutning till bostadshuset (undantaget parkering för
funktionshindrade som anordnas när behov uppstår) ska all parkering lösas
antingen i samordnade befintliga parkeringar eller via friköp.
Cykelparkering anordnas på kvartersmark i anslutning till bostadshuset i enlighet
med kommunens riktlinje ”Parkering i planering och bygglov”, vilken anger 16
platser inomhus och 36+3 platser utomhus per 1000 m2 BTA.
Till bostäderna ska en parkering för funktionshindrade kunna anordnas. Den
föreslås anordnas nära bostadsentrén med in- och utfart från Lasarettsgatan, se
vidare rubrik ”Tillgänglighet”.
Backaberg
På Backaberg kan en angöringsplats anordnas vid den större förrådsbyggnaden.
Denna plats kan behöva användas också för vändning av avfallsfordon om de har
behov av att köra in. En mer permanent parkering på angöringsplatsen bör därför
undvikas då parkeringsbehovet för Backabergs verksamhet bör lösas via friköp eller
att parkeringsplatser finns tillgängliga på annan plats/fastighet. Behovet av
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parkeringsplatser beror på den verksamhet som kommer att rymmas inom
området och får därmed bedömas i bygglovskedet.
Tillgänglig parkeringsplats för funktionshindrad anordnas då behov uppstår och
möjliggörs inom området i planbestämmelse.
Anpassningar avseende vänd- och parkeringsytor ska göras på ett varsamt sätt på
tomtmarken utifrån behov.
Parkering via friköp
Parkering föreslås ske via friköp i parkeringsanläggning för boende och
verksamheter. Det kommunala bolaget Dukaten ser det som möjligt då det finns
platser att tillgå. Det finns flera allmänna anläggningar (parkeringshus) att tillgå
inom rimligt avstånd, så som Akilles, universitetssjukhuset (norra) och Detektiven.
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Miljö- och riskfaktorer
En samlad bedömning av den inverkan som detaljplanens genomförande bedöms
medföra på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra
naturresurser har gjorts under rubriken Behovsbedömning. Bedömningen har
resulterat i att ingen utförlig miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. Nedan finns
en kortare beskrivning och bedömning av relevanta miljöaspekter.

Trafik- och flygbuller
Förutsättningar och förändringar
I den norra delen av området planeras ny bebyggelse för förskola och bostäder.
Området ska även innehålla skolgård. I områdets sydöstra del ligger Backaberg där
byggnaderna ska bevaras och ges möjlighet att användas. Området påverkas främst
av trafikbuller från Lasarettsgatan. Det förekommer också viss helikoptertrafik till
och från sjukhusområdet. Trafikbullret gör att planbestämmelser införts avseende
lägenheternas utformning och att skydd mot buller ska finnas (se nedan).
Planbestämmelser
I planbestämmelse regleras att om lägenheter är större än 35 m2 ska minst hälften
av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida (v1). Vidare anges att skydd
mot buller ska anordnas (m1) i den omfattning som anges i planbeskrivningen.
Konsekvenser
I samband med detaljplanearbetet har en bullerutredning för föreslagen bebyggelse
tagits fram (Soundcom 2019-01-31 och reviderad 2021-01-20). Bullerberäkningen
har utförts för nuläge och för framtida trafikmängder (ÖP staden).
Resultaten visar att ljudnivåerna vid de planerade bostäderna blir
som högst 64 dBA. Riktvärdet för smålägenheter om högst 35 m2 är 65 dBA vilket
innebär att hela byggnaden uppfyller riktvärdet för smålägenheter. Förordningen
innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån ej bör
överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. Om uteplats ska anordnas
bedöms den kunna placeras i markplan i skydd från Lasarettsgatan eller på ett
skyddat sätt på den lägre byggnaden.
På nya förskolans skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör
den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på
delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör
den maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de
nivåer som enligt 3 § i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
bör underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga
olägenhet för människors hälsa. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor
inom skolgården har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala
nivån 70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme. Detta är i
enlighet med riktvärden från Naturvårdsverket, rekommendationer från Boverket
samt Linköpings kommuns inriktning (Riktvärden för buller på skolgårdar från
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väg- och spårtrafik, NV, Tillägg till översiktsplanen, Miljö och riskfaktorer i
Linköpings kommun).
Av bullerutredningen framgår att med en bullerskärm om ca 1,4 meter så uppfyller
skolgården rekommendationerna. Riktvärden avseende ljudnivåer inomhus i
skollokalerna uppfylls genom att fasader utformas byggnadstekniskt med
erforderlig ljudisolering mot vägtrafiken.

Bild. Erforderlig höjd och utbredning på bullerskärm för skolgården, markerad
med röd kulör. Bullerskärm/plank ska anordnas för att skydda förskolegården
från trafikbuller. (Illustation Soundcon, förtydligad av plankontoret)
Befintliga bostäder inom Backaberg får ekvivalenta ljudnivåer som uppfyller
riktvärdet 60 dBA vid fasad. Bostäderna har också ljudnivåer i direkt anslutning
som uppfyller riktvärdena för uteplats (50 dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal
ljudnivå). Om byggnaderna inom Backaberg utformas till kontor eller
verksamhetslokaler finns endast riktvärden avseende ljudnivåer inomhus.
Ca 200 meter söder om planområdet ligger helikopterplattan för sjukhusområdet.
WSP utförde 2011 en bullerutredning för den nya helikopterplattan ”Helikopter
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buller Linköpings Universitets sjukhus”. Rapporten innehåller resultat i form av
ljudutbredningskartor för olika in- och utflygningslinjer. Av resultaten framgår att
FBN (Flygbullernivån) är låg vid det studerade planområdet men att de maximala
ljudnivåerna vid in- och utflygningar kan uppgå till mellan ca 80-85 dBA inom
planområdet. Således överskrider man det riktvärde om 70 dBA som anges i
bullerförordningen. Förordningen anger dock att om riktvärdet ändå överskrids
bör nivån inte överskridas mer än sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00 samt
tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00. I WSP:s rapport anges att det planeras upp
till ca 500 rörelser per år utan några uppgifter om fördelning över dygnet.
Soundcons utredning drar slutsatsen att det torde vara ytterst ovanligt att det
kommer ske mer än sexton rörelser över planområdet mellan kl. 06.00 och 22.00
samt mer än tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00, vilket innebär att förordningen
kommer att följas.

Karta. Trafikbullerutredning, situation beräknad på trafikprognos enligt
Översiktsplan för staden, dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark. (Bild
Soundcon)

Luftföroreningar
Linköpings kommun har utfört översiktliga beräkningar för koncentrationen av
PM10, partiklar och kvävedioxid som visar att miljökvalitetsnormen inte kommer
att överskridas. Beräkningarna är utförda i programvaran ”Simair” och
bedömningarna är gjorda av sakkunnig inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Bebyggelsestrukturen i området är öppen och omgiven av park vilket gör att luften
kan cirkulera. Förskolans gård kommer att placeras högre än gatan, vilket också
gör att luften har en bättre kvalitet än i gatunivå.

Klimatanpassning
Ökade nederbördsmängder på grund av pågående klimatförändringar innebär risk
för ökade dagvattenmängder som kan orsaka höga flöden om inte åtgärder vidtas.
Hur dagvattnet ska omhändertas beskrivs närmare i avsnittet Teknisk försörjning,
Dagvatten.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Befintliga allmänna spill- och dricksvattenledningar finns utbyggda utmed gränsen
till fastigheten Ellipsen 5 och utmed Lasarettsgatan. Den befintliga
ledningsdragningen går under det område som enligt förslaget blir kvartersmark.
Anledningen till att ledningen dragits på detta sätt är troligen att det tidigare
planerades för en trafikled. Dricksvattenledningen är huvudledning (300 mm) och
viktig för försörjningen söder ut. Både vatten- och spillvattenledningen (225 mm)
ligger ca 4,2 meter djupt.
För att kunna utnyttja kvartersmarken på bästa sätt behöver ledningarna flyttas.
Om ledningarna inte flyttas kommer det att begränsa byggbarheten av området då
ett ledningsområde, ca 10-12 meter brett, kommer att korsa marken. Planförslaget
har utgått ifrån att ledningarna flyttas. Ett nytt område för allmännyttig ledning
har lagts in på kvartersmark utmed huvudbyggnadens västra fasad.
Fastigheterna Ellipsen 7 och Backaberg är anslutna till det allmänna valedningsnätet via upprättade förbindelsepunkter. Eventuella källarvåningar kan
inte anslutas till det allmänna spillvattennätet med självfall. Den planerade
bebyggelsen kommer att kunna ansluta till det befintliga va-ledningsnätet i
närområdet. Grundläggning av byggnaden måste ske så att eventuellt läckage på
huvudvattenledningen inte förorsakar urspolningar som påverkar byggnadens
grundläggning.

43
Detaljplan i Ekkällan för Ellipsen 7 m.fl.

Karta. Befintliga vatten- och spillvattenledningar (vattenledning – blå,
spillvatten – brun)

Dagvatten
I nuläget består marken inom planområdet till stor del av naturmark/park, vilket
innebär att det inte blir några större dagvattenflöden från området.
Dagvattenledningarna ligger idag i samma lägen som spill- och
dagvattenledningarna, det vill säga under gång- och cykelbanan mot
Magistratshagen, utmed Lasarettsgatan och i det området som föreslagits nyttjas
som kvartersmark för bostäder.

Karta. Befintliga dagvattenledningar
Det aktuella området ingår i ett större avrinningsområde, vilket avleds ner mot
Stångån. Dagvattenledningarna är i de flesta fall utbyggda på 1960- och 70-talen
och dimensionerade efter kriterier som då gällde, vilket gör att det inte finns
kapacitet för ytterligare anslutningar som medför ökade flöden utan att åtgärder
vidtas.
VA-huvudmannen (Tekniska verken i Linköping AB) arbetar därför med
kapacitetshöjande åtgärder på dagvattennätet inom avrinningsområdet. Det krävs
att en ny dagvattenledning anläggs från Djurgårdsgatan till Lasarettsgatan via
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Föreningsgatan som ansluts till ett nytt fördröjningsmagasin i närområdet
(Trädgårdsföreningen). Det kommer även att behövas ytterligare
förstärkningsåtgärder på dagvattenledningsnätet inom avrinningsområdet.
En dagvattenutredning har tagits fram till detaljplanen (2019-01-24, Ramböll)
vilken utgår från gällande dagvattenpolicy för Linköpings kommun (beslutad av KF
2017). För att tydliggöra hur kommunen ser på ansvarsfrågan gällande dagvatten
från kvartersmark håller kommunen på att ta fram en vägledning för dagvatten.
Vägledningen är tänkt att vara ett stöd vid dagvattenutredningar för planprojekt
och exploateringsprojekt, samt vid uppföljning i bygglovsprövning och
anmälan/tillsyn enligt miljöbalken. I de första utkasten till vägledning föreslås att
en målsättning bör vara att fördröja och rena de första 10 mm innan
förbindelspunkten, dvs inom kvartersmarken.
Enligt dagvattenutredningen bedöms det möjligt att med relevanta åtgärder för
rening av dagvattnet exploatera området utan att exploateringen innebär någon
negativ påverkan på recipienten. Utredningen föreslår att så mycket fördröjning
och rening av dagvatten som möjligt ska ske på kvartersmark innan det kopplas på
det allmänna ledningsnätet. Enligt utredningen föreslås diken på var sida om tänkt
byggnation samt en regnbädd på den plana marken i områdets norra del. Det är
dock troligen lämpligare att lösa fördröjning och rening av dagvattnet på andra sätt
än öppet dike till exempel genom olika fördröjande åtgärder, det kan t ex vara
genomsläppliga markmaterial, växtbeklädda tak etc, vilken lösning som är bäst får
studeras vidare i projekteringen. För området finns en hydraulisk dagvattenmodell
där planerade dagvattenlösningar och effekten av dessa kan prövas och analyseras.
För att dagvattenlösningen ska hålla över lång tid framöver är det viktigt att
fördröjningsytor och eventuella anläggningar underhålls kontinuerligt för att
behålla funktionen.

Fjärrvärme/fjärrkyla
Ledningar för fjärrvärme finns inom planområdet och intilliggande fastigheter är
anslutna till ledningsnätet för fjärrvärme. Förutsättningarna är goda att ansluta ny
bebyggelse till fjärrvärme.

El
Allmänna elledningar finns inom planområdet, utmed Lasarettsgatan och på
intilliggande fastigheter. Området kommer att försörjas från en
transformatorstation belägen vid korsningen Lasarettsgatan/Djurgårdsgatan. En
förstärkning av matarnätet kommer att krävas.

Tele och opto
Förvaltare av telenätet är Telia/Skanova. Ledningar finns i trottoar/cykelbana
utmed Lasarettsgatan. Ledningsägaren ser det som en fördel om ledningarna kan
vara kvar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som kan
uppkomma i samband med flytt. Förutsättningarna är goda att ansluta ny
bebyggelse till dessa ledningar.
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Utsikt Bredband AB har fiber och kanalisation i gångbanan utmed Lasarettsgatan
och i cykelväg in mot Stolplyckan men inte i planerat byggområde. Det finns idag
en anslutning till förskolan.

Avfall
Hämtning av avfall från förskola sker idag vid förskolan. I och med planerad
utbyggnad ska hämtningen av avfall ske vid den angöringsplats som ordnas mot
Lasarettsgatan. Även hämtning av avfall från bostadshus sker vid denna
angöringsplats. Rum för avfall anordnas i den nya huvudbyggnaden. Avsikten är att
det inte ska förekomma fristående sophus i anslutning till byggnaderna.
Enligt detta förslag ska avfall från Backaberg hämtas på fastigheten via entrén från
Lasarettsgatan. Möjlighet finns att sopbil kör in på fastigheten. Utrymme för avfall
anordnas då lämpligen i ekonomibyggnaden. Om det blir för stort intrång i
gårdsmiljön att en sopbil kör in på Backaberg finns alternativ lösning, att använda
lastzon utmed Lasarettsgatan, detta innebär dock att kärl behöver dras från
Backabergs nordvästra hörn.

Avvägningar och hänsyn till motstående intressen
Avvägningar avseende motstående intressen handlar dels om att ett parkområde
tas i anspråk för bebyggelse, dels om bevarande av kulturmiljöer.
Vad gäller parkområdets ianspråkstagande handlar avvägningen om att parkmark
tas i anspråk för bebyggelse. Denna avvägning har föregåtts av Utvecklingsplanen
för Linköpings innerstad där platsen angivits som ett område för strukturell
förnyelse. Detta tillsammans med det stora behovet och intresset av att få fram
såväl förskoleplatser som studentbostäder centralt har vägt tyngre än att
parkområdet lämnas orört. Stor hänsyn har tagits till fortsatta ekologiska samband
mellan Trädgårdsföreningen och Backaberg, vidare in i Magstratshagen, såväl som
det rekreativa sambandet mellan Trädgårdsföreningen och Magistratshagen.
I området finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader/miljöer. Att bevara befintliga
miljöer och byggnader med kulturvärden är ett krav enligt PBL och MB.
Bevarandet av en äldre byggnad kan innebära att kompromisser kan behöva göras
avseende funktioner och standard, det kan också medföra ökade kostnader för
renovering och anpassningar för exploatören. I detta fall har bedömning gjorts att
det allmänna intresset att bevara de värdefulla byggnaderna väger tyngre än de
enskilda intressena.
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Genomförande av detaljplanen

I detta kapitel redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och
tekniska åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Genomförandefrågorna har ingen självständig
rättsverkan utan utgör en del av planhandlingarna och ska vara vägledande vid
genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Tidplan för detaljplanen
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande. Planprocessen beräknas i
huvudsak kunna följa nedanstående tidplan.
Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång som en följd av
oförutsedda händelser.
Tidplan för detaljplanen
Samråd

29 april – 9 juni 2019

Granskning

30 mars – 28 april 2021

Antagande

23 juni 2021

Laga kraft, tidigast

Q3 2021

Tidplan för detaljplanens genomförande
Tidplan för genomförande av detaljplanen
Utbyggnad allmän plats

2023-2025

Utbyggnad kvartersmark

2022-2025

Genomförandet av detaljplanen börjar när detaljplanen vinner laga kraft. Först
kommer ledningsomläggning att ske på allmän plats och kvartersmark. Därefter
sker utbyggnation av kvartersmark. Lasarettsgatan är utryckningsväg och därför
kan inte byggtrafik komma in från Lasarettsgatan utan kommer att åka via
Föreningsgatan. Det gör att ledningsomläggning och utbyggnation av kvartersmark
inte kan ske samtidigt. Iordningsställande av allmän plats sker när byggtrafikflödet
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medger i slutet av utbyggnationen av kvartersmark. Tidplanen är preliminär och
kan komma att förändras.

Genomförandetid
Planens genomförandetid ska vara fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men kan då
ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till
exempel förlorad byggrätt.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Allmän plats
Linköpings kommun är huvudman för allmänna platser inom planområdet. Det
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av dessa
områden.
Markskötsel allmän plats
Detaljplanen innebär att kommunens driftansvar förändras eftersom det föreslås
en torgyta mellan Trädgårdsföreningen och Magistratshagen på allmän plats.
Linköpings kommuns driftansvar förändras även då kommunen säljer mark till
Lejonfastigheter för att uppföra förskola. Driftansvaret för mark förändras också då
kommunen arrenderar ut mark för förskolegård.
Kvartersmark
Vad gäller området för förskolegård (Innerstaden 1:14) kommer Lejonfastigheter
AB att ansvara för utbyggnad, drift och underhåll. För parkeringsytan på
kvartersmark (Innerstaden 1:29) kommer Linköpings kommun att ansvara för och
bekosta utbyggnaden, Lejonfastigheter AB kommer att ansvara för drift och
underhåll.
Teknisk försörjning
Tekniska verken i Linköping AB är huvudman för allmänna VA-ledningar,
dagvattennät, fjärrvärmeledningar och elledningar både inom detaljplanen och
omgivande områden. Tekniska verken i Linköping AB svarar därmed för
utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt.
Avfall
Tekniska verken i Linköping AB ansvarar för avfallshanteringen i planområdet.
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Avtal
Ramavtal
Ramavtal har tecknats mellan Linköpings kommun och Lejonfastigheter AB som
reglerar parternas åtaganden och kostnadsfördelning inom arbetet med
detaljplanen och principerna för dess genomförande. Sedan avtalets tecknande har
vissa förutsättningar förändrats vilket kommer att inarbetas i köpeavtal mellan
parterna.
Överenskommelse om fastighetsreglering
Linköpings kommun är ägare till fastigheten Innerstaden 1:14. Lejonfastigheter är
ägare till fastigheten Ellipsen 7. Dessa fastigheter är berörda av fastighetsreglering.
I samband med detaljplanens antagande tecknas en överenskommelse mellan
parterna gällande marköverlåtelser, se punkt 3 Ombildning av fastigheter nedan.
Överenskommelsen ligger till grund för ansökan om fastighetsreglering till
Lantmäteriet. Linköpings kommun ansöker om erforderliga
fastighetsbildningsåtgärder.
Linköpings kommun är ägare till fastigheten Innerstaden 1:29. AB Stångåstaden är
ägare till fastigheten Ellipsen 5. Dessa fastigheter är berörda av fastighetsreglering.
I samband med detaljplanens antagande tecknas en överenskommelse mellan
parterna gällande marköverlåtelser, se punkt 4 Ombildning av fastigheter nedan.
Överenskommelsen ligger till grund för ansökan om fastighetsreglering till
Lantmäteriet. Linköpings kommun ansöker om erforderliga
fastighetsbildningsåtgärder.
Köpeavtal
Köpeavtal kommer att upprättas berörande fastighet för studentbostäder.
Köpeavtal kommer att upprättas berörande fastighet för förskola.
Tomträttsavtal
Fastighet kommer att avstyckas från Innerstaden 1:14 och sedan upplåtas genom
tomträttsavtal alternativt köpeavtal berörande fastighet till kulturbyggnader,
Backaberg.
Nyttjanderättsavtal
1. Nyttjanderättsavtal kommer att tecknas mellan Lejonfastigheter AB och
Linköpings kommun i samband med detaljplanens antagande. Avtalet
avser nyttjanderätt av mark för lek och rekreation som avses användas för
skolgård. Avtalet kommer att löpa så länge behov för förskola finns. I
avtalet klargörs ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och markägare.
2. Nyttjanderättsavtal kommer att tecknas mellan Lejonfastigheter AB och
Linköpings kommun i samband med detaljplanens antagande. Avtalet
avser angöringsplats för förskolan.
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3. I samband med tomträttsupplåtelse eller köpeavtal av Backabergs tomt
kommer Linköpings kommun genom avtalsservitut att trygga
allmänhetens tillgänglighet för passage över Backabergs tomt.
4. Avtal om parkering kommer att ändras mellan Linköpings kommun
(fastighet Innerstaden 1:29) och bostadsrättsförening Eternellen 2
(fastigheterna Eternellen 51 och 52, belägna utanför denna detaljplan)
innan detaljplanens antagande. Ändringen innebär att två
parkeringsplatser flyttastill annan plats inom samma fastighet (fastighet
Innerstaden 1:29).
5. Avtal kommer att tecknas mellan Linköpings kommun (fastighet
Innerstaden 1:29)/Lejonfastigheter AB och bostadsrättsförening Eternellen
2 (fastigheterna Eternellen 51 och 52, belägna utanför denna detaljplan)
innan detaljplanens antagande. Avtalet avser rätt för utfart från
angöringsplatsen för förskolan över bostadsrättsföreningens avtalsområde
för parkering (fastighet Innerstaden 1:29).
6. Avtal kommer att tecknas mellan Linköpings kommun (fastighet
Innerstaden 1:29)/Lejonfastigheter AB och bostadsrättsförening Eternellen
(fastighet Eternellen 53, belägen utanför denna detaljplan) innan
detaljplanens antagande. Avtalet avser rätt för utfart från angöringsplatsen
för förskolan över bostadsrättsföreningens avtalsområde för parkering
(fastighet Innerstaden 1:29).

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Fastighetsägare
Fastigheter inom detaljplanen och dess fastighetsägare är:
Ellipsen 7 – Lejonfastigheter AB
Innerstaden 1:4 – Linköpings kommun
Innerstaden 1:14 - Linköpings kommun
Innerstaden 1:29 – Linköpings kommun
Ellipsen 5 – AB Stångåstaden
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Karta. Berörda fastigheter.

Nya fastigheter
1.

Ett markområde om ca 3700 m2 avstyckas från Innerstaden 1:14,
omfattande Backaberg. Den nybildade fastigheten upplåts med tomträtt
eller säljs. Tanken är att detta sker till Kulturfastigheter AB. Linköpings
kommun ansöker om lantmäteriförrättning.

2. Ett markområde om ca 1700 m2 från Innerstaden 1:14, samt ett
markområde om ca 100 m2 från Innerstaden 1:29 bildar en ny fastighet för
förskola. Fastigheten avses att regleras in till Ellipsen 7. Inom den
nybildade fastigheten bildas även en 3D-fastighet, se bild nedan, för
studentboende. Tanken är att fastigheten för förskola överlåts till
Lejonfastigheter AB, Linköpings kommun ansöker om
lantmäteriförrättning. Fastigheten för studentboende (3D) överlåts till
Studentbostäder i Linköping AB, köparen ansöker om
lantmäteriförrättning.
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Karta. Principskiss över de nya fastigheterna. Nr 2, ljust orange färg (förskola),
orange färg (3D-fastighet, studentboende). Nr 1, brun färg (Backaberg).

Bild. Sektionerna visar tänkt principiell uppdelning i byggnaden med förskola
(orange färg) och studentbostäder ovanpå för 3D-fastighet. Sektion A-A visar
sektion mellan Lasarettsgatan och skolgården (3 våningar). Sektion B-B visar
sektion mellan Lasarettsgatan och gång- och cykelväg (6 våningar).

Ombildning av fastigheter
3. Ett markområde om ca 500 m2 överförs genom fastighetsreglering från
Linköpings kommuns fastighet, Innerstaden 1:14, till Lejonfastigheter AB:s
fastighet, Ellipsen 7. Ett markområde om ca 300 m2 överförs genom
fastighetsreglering från Lejonfastigheter AB:s fastighet, Ellipsen 7 till
Linköpings kommuns fastighet, Innerstaden 1:14. Linköpings kommun
ansöker om lantmäteriförrättning.
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4. Ett markområde om ca 150 m2 överförs genom fastighetsreglering från
Ellipsen 5 till Innerstaden 1:29. Linköpings kommun ansöker om
lantmäteriförrättning.

Karta. Principskiss av Ellipsen 7 före (grått/rutor) och efter (rosa/sneda ränder)
fastighetsreglering. Samt tänkt överföring från Ellipsen 5 (grön/täta ränder) till
Innerstaden 1:29.
Ellipsen 7 och den nya förskolefastigheten kommer att ha behov av ytterligare
område för att säkra sitt behov av friyta/skolgård. Lejonfastigheter AB
(fastighetsägare, Ellipsen 7 och den nya förskolefastigheten) kommer att teckna
avtal med Linköpings kommun (fastighetsägare, Innerstaden 1:14) för att kunna
nyttja området som är rödmarkerat i kartan nedan som friyta/skolgård för
förskolan.
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Karta. Område som är kommunalt ägd mark och som kommer att nyttjas för
friyta/skolgård för förskolan är rödmarkerat.

Gemensamhetsanläggning
Det är lämpligt att bilda en eller flera gemensamhetsanläggningar där respektive
fastighet får olika andelstal. Berörda fastigheter är de nybildade fastigheterna för
förskola och studentboende, se punkt 2 Nya fastigheter ovan. Området som kan bli
aktuellt är markerat i kartan nedan och ingående funktioner kan vara
dagvattenanläggning, ledningar till byggnaden, cykelrum, angöring för
funktionshindrade, tak, väggar, entréer, teknikutrymmen med mera.
Rättighetsupplåtelser genom servitut mellan de berörda fastigheterna för att lösa
fastigheternas behov kan även bli aktuellt.
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Karta. Området som har röd kulör (SB1C1) kan innehålla en eller flera
gemensamhetsanläggningar.
Genomförande av ingående delar i gemensamhetanläggningen/-arna genomförs av
berörda fastighetsägare. Gemensamhetsanläggningen/-arna genomförs efter
ansökan om anläggningsförrättning som bekostas av fastighetsägarna.

Befintliga servitut
Fastigheten Ellipsen 7 belastas av officialservitut, 0580K-104/79.1, vilket möjliggör
rätt att för allmän gång- och cykeltrafik använda området x i det läge och den
omfattning som förrättningskartan visar. Servitutet belastar Ellipsen 7 och gäller
till förmån för Innerstaden 1:14. Servitutet kommer att upphävas i och med
detaljplanens genomförande. Linköpings kommun ansöker om upphävningen.
Fastigheten Ellipsen 7 berörs även av officialservitut, 0580K-104/79.2, vilket
möjliggör rätt att för utfart över Ellipsen 5 använda området y i det läge och den
omfattning som förrättningskartan visar. Servitutet belastar Ellipsen 5 och gäller
till förmån för Ellipsen 7. Servitutet har aldrig byggts ut och kommer att upphävas i
och med detaljplanens genomförande. Linköpings kommun tar fram avtal och
ansöker om upphävningen.
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Karta. Befintligt servitut x (nederst i bild) och y (överst i bild) är markerat med
svarta kapslar. Ellipsen 7 är placerad till höger i kartan.

Nya servitut
1.

Ett officialservitut inrättas som gäller till förmån för Ellipsen 7 för väg till
möjlig angöring. Officialservitutet belastar Ellipsen 5 och Innerstaden 1:14.
Linköpings kommun ombesörjer att avtal tas fram och att ansökan om
fastighetsbildningsåtgärden sker. Officialservitutet ersätter servitut
0580K-104/79.2, som upphävs, se rubrik Befintliga servitut. Den nya
sträckningen av servitutet följer befintliga vägar, grön- och rödmarkerat
nedan:
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Karta. Nytt servitut för att nå möjlig parkering för funktionshindrade markerat
med grönt och rött. Åtgärden kan bli aktuell om befintlig förskola används för
skoladministration.
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2. Tanken är att de nybildade fastigheterna för förskola och studentboende, se
punkt 2 Nya fastigheter ovan, bildar en eller flera
gemensamhetsanläggningar. Några av de ingående funktionerna kan
istället bli aktuellt för servitut, såsom dagvattenanläggning, ledningar till
byggnaden, cykelrum, angöring för funktionshindrade med mera.
Rättighetsupplåtelser genom servitut eller bildande av
gemensamhetsanläggning löses mellan de berörda fastigheterna för att lösa
fastigheternas behov.
Fastighetsägarna för förskolan och studentboendet ansöker om servitut om
behov finns.

Karta. Området som har röd kulör kan innehålla ett eller flera servitut.

Förändringar av rättighet
Avtal mellan Linköpings kommun och bostadsrättsföreningarna Eternellen och
Eternellen 2 finns som medger rätt för bostadsrättsföreningarnas hyresgäster att
anordna och bibehålla parkeringsanläggning. Genomförandet av planen innebär att
trafiken kommer att öka på det område som utgör infarts- och utfartsväg till
parkeringsområdet. Genomförandet av planen innebär även att två platser från
bostadsrättsförening Eternellen 2 flyttas till gulmarkerat område i kartan nedan.
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Karta. Bostadsrättsföreningarna Eternellens och Eternellen 2:s infarts- och
utfartsväg är markerat med rött och blått. Grått område är avsett för förskolans
parkering och angöring.

Befintliga ledningsrätter
Inga befintliga ledningsrätter finns idag.

Nya ledningsrätter/servitut
Möjlighet att bilda ledningsrätt/servitut anges på plankartan, markerat ”u” och
avser att området är avsett för underjordiska ledningar.

Karta. Nytt u-område (området markerat med blått).
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Ekonomiska frågor
Planekonomi
Linköpings kommun bekostar upprättande av detaljplanen. Linköpings kommun
tar sedan ut kostnaderna för planarbetet vid försäljning av fastigheterna i
planområdet.

Kommunala investeringar och kostnader
Tekniska verken i Linköping AB bekostar förbättringsarbeten för deras ledningsnät
och nedläggning av dagvattenledning och dagvattenmagasin på allmän plats.
Utbyggnad av allmän plats bekostas i övrigt av Linköpings kommun. Linköpings
kommun tar sedan ut kostnaderna vid försäljning av fastigheterna i planområdet
för de delar som belastar exploateringsbudgeten. Kostnader till följd av utbyggnad
av entréplats, del av GC-väg och del av trädplantering bekostas genom Linköpings
kommuns investeringsbudget.

Fastighetsbildning m.m.
Linköpings kommun bekostar Lantmäteriets förrättningskostnader för den nya
fastigheten för förskola. Kulturfastigheter Linköping AB bekostar Lantmäteriets
förrättningskostnader för den nya fastigheten för Backaberg.
Studentbostäder i Linköping AB bekostar Lantmäteriets förrättningskostnader för
tredimensionell fastighetsbildning/för bostäder, se punkt 2 under rubriken Nya
fastigheter.

Överföring av mark
Ingen ersättning ska erläggas vid överföring av mark mellan fastigheterna
Innerstaden 1:14 och Ellipsen 7. Linköpings kommun och Lejonfastigheter AB delar
på Lantmäteriets förrättningskostnader som berör Ellipsen 7.
Ingen ersättning ska erläggas vid överföring av mark mellan fastigheterna Ellipsen
5 och Innerstaden 1:29. Linköpings kommun bekostar Lantmäteriets
förrättningskostnader som berör Ellipsen 5.

Gemensamhetsanläggning och servitut, 3D-fastighet
Andelstal för gemensamhetsanläggningen/-arna för att klara funktionerna mellan
förskola och studentboende fastställs i fastighetsbildningsförrättning. Servitut kan
även bli aktuellt istället för gemensamhetsanläggning. Berörda parter, med
kostnadsansvar, är de nya fastigheterna för förskola och studentboende.

Servitut
Lantmäteriförrättning för upphörande av servitut för allmän gång- och cykeltrafik
bekostas av Linköpings kommun.
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Lantmäteriförrättning för upphörande av servitut på Ellipsen 5 till förmån för
Ellipsen 7, samt nytt servitut för motsvarande funktion bekostas av
Lejonfastigheter AB.

Ledningsåtgärder
Byggaktören för studentbostäder och byggaktören för förskola bekostar flytt av
befintliga ledningar på kommande kvartersmark.
Tekniska verken i Linköping AB bekostar i övrigt omläggning av samtliga
ledningssystem i samband med genomförandet av detaljplanen. Det omfattar bland
annat nedläggning av dagvattenledning på allmän plats och dagvattenmagasin
utanför planområdet.
Tekniska verken i Linköping AB ska stå för de förrättningskostnader som uppstår i
och med prövning av ledningsrätt/servitut berörande Tekniska verken i Linköping
AB:s ledningar.
Ingen ersättning ska utgå mellan ledningshavare och markägare för nybildande av
ledningsrätt/servitut.

Anslutningsavgifter
Fastighetsägarna ska underrätta ledningsägarna då anslutning av de allmänna
ledningarna blir aktuella. Anslutningsavgifter ska tas ut enligt gällande taxa.

Bygglov, anmälan och planavgift
Fastighetsägarna står för de kostnader som uppstår i och med bygglovsansökan och
bygganmälan.
Ingen planavgift kommer tas ut i samband med ansökan om bygglov eftersom
detaljplanens kostnader regleras i och med avtal.

Annan ersättning
Bestämmelser med syfte att säkerställa bevarande av byggnader kan under vissa
förutsättningar föranleda att fastighetsägaren blir berättigad till ersättning.
Linköpings kommun har förelagt Lejonfastigheter AB, såsom fastighetsägare till
Ellipsen 7, att senast den 24 oktober 2019 anmäla eventuella anspråk föranledda av
skyddsbestämmelse ”r” av Rosa förskolan i förslaget till ny detaljplan. Anspråk har
inte inkommit under den angivna tidsperioden. Rätten till ersättning kan därmed
gå förlorad.
Vad gäller Backaberg där skyddsbestämmelser och rivningsförbud också införts
äger kommunen marken och anspråk om ersättning är därmed inte aktuellt.
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Tekniska frågor
Allmän plats
Entréplats samt gång- och cykelbana på allmän plats byggs om och ut i samband
med exploatering efter att detaljplanen vunnit laga kraft. In- och utfartsförbud på
allmän plats mot Lasarettsgatan gäller förutom för byggtrafik.

Parkering
Parkering och angöring för förskolans behov (Ellipsen 7) sker på Innerstaden 1:29.
Angöring för färdtjänst samt lastning och lossning för förskolans och bostädernas
behov sker utmed Lasarettsgatan på kommunens mark.
Parkering för funktionshindrade anordnas på kvartersmark för förskola,
studentboende och Backaberg. Övrigt behov av parkering för skola, bostäder och
verksamheter löses genom friköp.

Teknisk försörjning
Dricksvatten, avlopp och dagvatten
Fastigheten Ellipsen 7 (förskolan) är idag ansluten till det allmänna VAledningsnätet och dagvattenledningarna i området via upprättade
förbindelsepunkter för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Flytt av befintliga VA-ledningar och dagvattenledningar, så att de inte placeras på
mark för byggrätt vid nya fastigheterna för förskola och studentbostäder, görs av
Tekniska verken i Linköping AB i samband med exploatering.
Det befintliga dagvattensystemet genom området är undermåligt och åtgärder som
Tekniska verken i Linköping AB vidtar inkluderar bland annat anläggande av ett
dagvattenmagasin i nära anslutning till planområdet och byte till en större
dagvattenledning genom planområdet. Nedläggning av ny dagvattenledning genom
området görs av Tekniska verken i Linköping AB i samordning med övrig
iordningställande av ytor på allmän plats. Nedläggningen sker troligtvis innan
detaljplanen vunnit laga kraft.
Åtgärder föreslås vidtas på kvartersmark så att den framtida dagvattenavledningen
från planområdet inte ökar jämfört med dagens dagvattenflöden från befintlig
markanvändning.
Se vidare rubrik Dagvatten s. 44.
Fjärrvärme
Ny bebyggelse kan anslutas till Tekniska verken i Linköping AB:s
fjärrvärmeledningar.
El
Ny bebyggelse kan anslutas till Tekniska verken i Linköping AB:s allmänna elnät
inom planområdet.
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Befintliga högspänningsledningar i GC-vägen på Lasarettsgatans västra sida
behöver eventuellt omlokaliseras i samband med genomförandet av detaljplanen.
Tele/opto
Telia/Skanova har idag teleledningar i planområdet som går att ansluta till. Utsikt
Bredband AB har idag optoledningar inom planområdet som går att ansluta till.
Kunden väljer valfritt vem de vill ansluta till.
Avfall
Hämtning av avfall sker från Lasarettsgatan av Tekniska verken i Linköping AB.
Se vidare rubrik Avfall s. 46.

Geoteknik
Översiktlig geoteknisk utredning har gjorts vilken redovisar att olika tekniker krävs
för grundläggning beroende på förutsättningar och byggnadshöjd. Det krävs därför
att detaljerade geotekniska undersökningar sker innan byggskedet och i aktuella
lägen för byggnader.
Någon radonmätning har inte gjorts i samband med den geotekniska
undersökningen. Radonhalten ska undersökas och redovisas i samband med det
tekniska samrådet.
Se vidare rubrik Mark och geoteknik s. 26.
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Undersökning om detaljplanen
antas medföra betydande
miljöpåverkan

Vad innebär betydande miljöpåverkan?
Enligt PBL och MB ska det till en detaljplan som bedöms medföra en betydande
miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra
resurser även genomföras en strategisk miljöbedömning genom att det upprättas
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För varje detaljplan ska det därför göras en
undersökning för att avgöra och ta ställning till om detaljplanen kan antas påverka
så pass mycket att en strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
ska tas fram enligt PBL 4 kap 34 §.
Om detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan räcker
redovisningen av konsekvenser under rubrikerna Detaljplanens innebörd och
Miljö- och riskfaktorer. Vad som avgör om en detaljplan har betydande
miljöpåverkan eller inte styrs dels av lagstiftning (Miljöbedömningsförordningen
SFS 2017:966 och MB 6 kap) och är dels en avvägning av de sammantagna
inverkande faktorerna samt lokala förutsättningar.
Denna detaljplans Undersökning redovisas nedan under rubrik Slutsats och
ställningstagande som tagits fram med hjälp av en miljöchecklista. Observera att
bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny kunskap tillförs
detaljplanen.
Beslut om betydande miljöpåverkan tas i Samhällsbyggnadsnämnden samtidigt
som beslut om detaljplanens granskning. Beslut om betydande miljöpåverkan tas
också i Samhällsbyggnadsnämnden vid beslut om antagande.

Orientering
Planområdet omfattar ca 1 hektar mark. Området är centralt beläget i innerstaden
mellan Trädgårdsföreningen och Magistratshagen.
Detaljplanen föreslår nybyggnation av förskola och bostäder samt möjliggör
användande och skydd av byggnader med stort kulturhistoriskt värde.
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Slutsats och ställningstagande
Den nya bebyggelsen kommer att göra ett intrång i ett område med både natur- och
kulturvärden. Bebyggelsens placering och utformning har därför anpassats till
förutsättningarna för att påverka så lite som möjligt, vilket gör att påverkan
bedöms som acceptabel. Förskolans placering i anslutning till två stora
parkområden bedöms ge goda förutsättningar för att barnen ska få tillgång till
kvalitativa utemiljöer. Även bostäderna kommer att ha god tillgång till grönytor på
nära håll. Dock kommer fler människor att utsättas för buller och i detta fall buller
från vägtrafik och flygbuller (helikoptertrafik). Närbelägen friyta kommer dock att
kunna erbjuda tystare miljöer.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte
bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i MB 6 kap 11 §
med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4). Motivet till
ställningstagandet grundas på ovanstående beskrivning, den analys som redovisas i
miljöchecklistan samt aktuellt underlagsmaterial, se rubrik Referenser.
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Miljöchecklista
Miljöchecklistan nedan utgör grunden i undersökningen om genomförandet av
detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Miljöchecklistan är ett
underlag för en samlad bedömning av den effekt som detaljplanens genomförande
bedöms medföra på miljön. Med miljöeffekter (enligt MB 6 kap 2 §) menas
exempelvis effekter på befolkning och dess hälsa, skyddade växt- och djurarter,
biologisk mångfald, mark, vatten, landskap, klimat, bebyggelse, kulturmiljö,
hushållning med mark och vatten samt hushållning med råvaror och energi.
Bedömningen ska också visa om lokaliseringen är lämplig med hänsyn till faktorer i
omgivningen. Observera att bedömningarna är preliminära och kan behöva
omvärderas om ny kunskap tillförs detaljplanen.

Läshänvisning
Miljöchecklistan består av tre delar.
Första delen består av en tabell med fem kolumner.
I kolumn 1, Kategori, grupperas de olika parametrarna som beskrivs i kolumn två.
I kolumn 2, Parameter redovisas alla intressen som är berörda enligt bilaga 2 och
4 i MKB-förordningen.
I kolumn 3, Platsens nuläge beskrivs parameterns värden och/eller brister,
miljöpåverkan på platsen i dag, omgivningens betydelse och sårbarhet.
I Kolumn 4, Planens påverkan beskrivs hur respektive parameter påverkas av
att planen genomförs.
I kolumn 5, Summering påverkan och risk för betydande miljöpåverkan
antyds om påverkan är positiv, obetydlig eller negativ för aktuell aspekt och om det
finns risk för betydande miljöpåverkan eller inte.
I den andra delen av miljöchecklistan beskrivs själva planens innebörd utifrån ett
miljöperspektiv.
I den tredje och sista delen av miljöchecklistan görs en sammanvägd
bedömning och summering av planens påverkan.
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Kategori

Parameter

Markanvändning och
markförhållanden

Markanvändning

Platsens nuläge

Planens påverkan

Området som är aktuellt
att bebyggas med en ny
byggnad
(förskola/bostäder) är
idag bebyggt med en
förskola med tillhörande
gård. Övrig mark är
parkmark med
naturkaraktär.
Parkmarken är
svårutnyttjad då den är
relativt kuperad och
bevuxen med träd och
buskar.

Då marken bebyggs
kommer andelen
hårdgjord yta öka och
parkmarken minska, men
då en stor del av marken
kommer att vara gård till
förskolan kommer det
fortsatt att vara viktigt att
park-/naturkaraktären
bibehålls.

Backaberg är idag
planlagt som parkmark
och bebyggd med några
enstaka byggnader. Det är
dock inhägnat av staket
och ger en sluten och
privat känsla.
Gårdsmiljön har en
förvildad
trädgårdskaraktär.
Byggnaderna står tomma.

Geologi

Mellan Lasarettsgatan och
förskolan finns ett
område med berg i dagen.
Jordtäcket i området är
relativt tunt. Under ett
tunt myllalager består
jorden av morän och berg.

Summering
påverkan och
risk för
betydande
miljöpåverkan
Markanvändningen kommer
att förändras men
risk för betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.

Byggnaden ska förhålla
sig till terrängen och
nivåskillnaderna men det
kan innebära påverkan på
befintliga
höjdförhållanden
beroende på byggnadens
placering.
Backaberg bevaras i stort
sett som det är, några
mindre byggrätter
föreslås tillkomma.
Byggnaderna ges en
användning vilket gör att
marken kommer att
nyttjas mer och
tillgängliggöras.
Karaktären av uppvuxen
trädgård ska bibehållas.
Grundläggning kan
behöva ske genom
pålning beroende på
byggnadens höjd. Det kan
också bli aktuellt att
spränga vid
grundläggning.
Grundvattennivån ska
beaktas om källare byggs.
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Förändringen
bedöms inte
medföra risk för
att betydande
miljöpåverkan
uppstår.

Kategori

Parameter

Förorenad
mark

Vatten och
MKN för
vatten

Yt- och
grundvatten

Platsens nuläge

Planens påverkan

Det finns inga uppgifter
om föroreningar i
marken. Enligt utredning
visar markproverna på att
förekomsten av metaller
ligger under
Naturvårdsverkets
generella riktvärden för
känslig markanvändning i
samtliga prover.

Ingen påverkan.

Grundvattennivån har i
den norra delen av
området mätts till 2,7 m
under markytan. Inom
övriga delar har, på grund
av begränsat jorddjup
ingen grundvattennivå
uppmätts.

Vid eventuell
grundläggning med
källare ska
grundvattennivån
beaktas. I
bebyggelseförslaget
redovisas ingen källare.
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Summering
påverkan och
risk för
betydande
miljöpåverkan
Ingen påverkan.

Förändringen
bedöms inte
medföra att risk
för betydande
miljöpåverkan
uppstår.

Kategori

Parameter

Dagvatten

Platsens nuläge

Planens påverkan

Dagvatten infiltrerar idag
på plats
(park/naturmark) samt i
befintliga
dagvattenledningar.

Detaljplanen medför att
mer av marken kommer
att hårdgöras och
dagvattnets avrinning
kommer att förändras.
Flödena kommer att öka.

Då marken sluttar mot
Lasarettsgatan rinner
dagvattnet mot
lågpunkter utanför
planområdet. Detta gäller
också vid höga flöden.

Genomförd
dagvattenutredning visar
att dagvatten bör
fördröjas i anslutning till
kommande bebyggelse på
kvartersmark.
Utredningen bedömer att
med fördröjning på
kvartersmark samt
åtgärder utanför
planområdet kan
dagvattnet hanteras från
planområdet. Recipienten
kommer inte att påverkas.
Det framgår av
utredningen att ett
helhetsgrepp behöver tas
för omhändertagandet av
dagvattnet i det allmänna
ledningsnätet, dels nya
och kraftigare ledningar,
dels ett nytt
fördröjningsmagasin
vilket placeras utanför
planområdet.
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Summering
påverkan och
risk för
betydande
miljöpåverkan
Sammantaget
bedöms att när
föreslagna
åtgärder vidtas
medför
förändringen inte
risk för att
betydande
miljöpåverkan
uppstår.

Kategori

Parameter

Luft och
MKN för
luft

Luft

Platsens nuläge

Planens påverkan

Inget överskridande av
miljökvalitetsnormen
(MKN) för luftmiljön
bedöms idag.

Linköpings kommun har
utfört översiktliga
beräkningar för
koncentrationen av PM10,
partiklar och kvävedioxid
som visar att
miljökvalitetsnormen inte
kommer att överskridas.

Summering
påverkan och
risk för
betydande
miljöpåverkan
Förändringen
bedöms inte
medföra risk för
att betydande
miljöpåverkan
uppstår.

Bebyggelsestrukturen är
öppen och omgiven av
park vilket gör att luften
kan cirkulera. Förskolans
gård kommer att placeras
högre än gatan, vilket gör
att luften har en bättre
kvalitet än i gatunivå.
Skyddade
områden
och arter

Riksintressen

Riksintresse för
kommunikation,
flyghinderhöjd (+97,4)
finns inom planområdet.

Detaljplanen bedöms inte
påverka riksintressena.

Förändringen
bedöms inte
medföra risk för
att betydande
miljöpåverkan
uppstår.

--

--

Området gränsar till
riksintresse
kulturmiljövård,
Linköpings innerstad,
Stiftsstad och
residensstad.
Se nedan, naturmiljö
Områdesskydd vatten,
natur och
arter
--

Områdesskydd kultur

70
Detaljplan i Ekkällan för Ellipsen 7 m.fl.

Kategori

Parameter

Naturvärden och
biologisk
mångfald

Naturmiljö

Platsens nuläge

Planens påverkan

Naturvärdena i området
är främst knutna till
befintliga träd även om
strukturer som buskage
och ängsväxter också är
av viss betydelse. Läget i
landskapet gör området
till en viktig korridor för
stadens trädmiljöer mot
eklandskapet.

Ianspråktagande av
marken kommer att
förändra
förutsättningarna för
växt- och djurlivet.
Intrång kommer att ske i
det gröna stråket mot
eklandskapet.

Naturvärdesinventeringen
anger att det finns
rödlistade arter i området.
Trädslagen ask, skogsalm
och naverlönn är
rödlistade. Inventeringen
anger att träden inte
bedömts som
naturvårdsintressanta.
Rödbrun blekspik,
almrostöra och
backsmörblomma har
bedömts som
naturvårdsintressanta.

Bebyggelsen anpassas för
att bibehålla det gröna
stråket i största möjliga
mån.
Vissa träd och därmed
växtmiljöer ges skydd i
detaljplanen.
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Summering
påverkan och
risk för
betydande
miljöpåverkan
Sammantaget
bedöms
förändringen inte
medföra risk för
att betydande
miljöpåverkan
uppstår.

Kategori

Parameter

Grönstruktur,
rekreation
och friluftsliv

Platsens nuläge

Planens påverkan

Området ingår i ett viktigt
stråk från
Trädgårdsföreningen till
eklandskapet.
Magistratshagen är en
stadsdelspark som
erbjuder närnatur.
Backaberg är idag en
parkmark som inte har
skötts om.

Det gröna stråket mot
eklandskapet kommer att
minska ytmässigt men
göras mer kvalitativt med
en tydligare koppling
mellan parkerna. Den
parkmark som avses tas i
anspråk för bebyggelse
används inte för
rekreation idag då den är
kuperad och otillgänglig.
Backaberg avses få en
användning och
trädgården göras
tillgänglig för
allmänheten. En stärkt
koppling mellan de två
parkområdena
Trädgårdsföreningen och
Magistratshagen ska
åstadkommas.

Kopplingen mellan
Trädgårdsföreningen och
Magistratshagen är idag
otydlig.

Kulturvärden och
arkeologi

Historiskt och
kulturellt
betydelsefulla
områden eller
byggnader

Fornlämningar
Klimat och
naturresurser

Klimat och
klimatförändringar

Summering
påverkan och
risk för
betydande
miljöpåverkan
Sammantaget
bedöms
förändringen
stärka
rekreationsmöjligheterna i
området och risk
för betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.

Befintlig bebyggelse inom
området har ett stort
kulturhistoriskt värde.
Området gränsar också
till Stolplyckan som i ÖP
staden har pekats ut som
ett kulturhistoriskt
värdefullt område.

Befintlig bebyggelse
kommer att ges en
användning och tas om
hand vilket kan bidra
positivt till området. Ny
bebyggelse ska ta hänsyn
till befintliga byggnaders
värden. En
kulturmiljöutredning har
tagits fram.

Sammantaget
bedöms
förändringen
bidra positivt och
risk för betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.

Inga fornlämningar har
bedömts finnas i området.

Ingen påverkan.

Ingen påverkan.

Inga speciella
klimatförhållanden.

Ingen påverkan.

Ingen påverkan.

Höga flöden, se rubrik
Dagvatten.
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Kategori

Parameter

Naturresurser

Energi,
transporter
och avfall

Platsens nuläge

Planens påverkan

Området utgör till viss del
oexploaterad parkmark
med växtlighet i form av
träd och buskage samt
berg i dagen.

Träd och växtlighet
kommer att minska då
området bebyggs. Dock
kommer en stor del att
utgöra en skolgård som
fortsatt ska ha god
tillgång på växtlighet.

I dagsläget sker ett
begränsat antal
transporter till förskolan i
området.

En förtätning av staden
med bostäder i centralt
läge innebär ett
effektivare utnyttjande av
mark, infrastruktur och
kollektivtrafik, vilket ger
underlag för minskade
transporter med bil och
mer hållbara transporter
som cykel och gång vilket
ger minskad
klimatpåverkan.
Förskolan kommer att bli
större och generera mer
transporter, samtidigt
kommer transporterna
inte att ta sig in i
parkområdet som idag
utan landa på
Lasarettsgatan, vilket är
en förbättring av
förhållandena.
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Summering
påverkan och
risk för
betydande
miljöpåverkan
Förändringen
bedöms inte
medföra risk för
att betydande
miljöpåverkan
uppstår.
Förändringen
bedöms inte
medföra risk för
att betydande
miljöpåverkan
uppstår.

Kategori

Parameter

Risker och
störningar
för
människa
och miljö

Buller

Platsens nuläge

Planens påverkan

Området är utsatt för
trafikbuller. Det
förekommer även
utryckningsfordon på
Lasarettsgatan.
Bullersituationen är
komplex då olika typer av
buller förekommer i
området.

En bullerutredning har
gjorts i samband med
detaljplanen. Utredningen
visar att en ljuddämpad
gårdssida kan
åstadkommas genom
åtgärder för såväl
förskolegård som
bostäder Förordningen
om trafikbuller vid
bostadsbyggnader
bedöms efterlevas om
bostäderna inte görs
större än 35 m2 mot
bullerutsatt sida.

Summering
påverkan och
risk för
betydande
miljöpåverkan
Förändringen
bedöms inte
medföra risk för
att betydande
miljöpåverkan
uppstår.

Bebyggelse i området
innebär att fler människor
kommer att utsättas för
buller. Barn bedöms
också extra känsliga för
buller. Dock kan skyddade
miljöer åstadkommas
med åtgärder.
Transport av
farligt gods på
väg och
järnväg

På Lasarettsgatan
förekommer viss
transport av gods till
sjukhusområdet som kan
vara av karaktären farligt
gods. Detta är dock inte
en primär led för farligt
gods.

I det pågående
planarbetet för
universitetssjukhuset
(US) kommer
godsmottagningen att
flytta till sjukhusets södra
del. Transporterna med
farligt gods på
Lasarettsgatan kommer
därmed att
minska/upphöra.
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Sammantaget har
bedömning av
risker med
transporter gjorts
och förändringen
bedöms inte
medföra risk för
att betydande
miljöpåverkan
uppstår.

Kategori

Parameter

Risk från
verksamhet
och flyg för
människor
och miljö

Platsens nuläge

Planens påverkan

Helikoptertrafik
förekommer till och från
universitetssjukhuset
(US). Helikopterplattan
flyttades år 2016, i
samband med detta togs
en rapport fram (daterad
2011-03-22).
Flygbullernivåerna (FBN)
har bedömts för en total
volym av 500 rörelser/år i
rapporten. Verksamheten
är av begränsad
omfattning och det
bedöms att inga bostäder
kommer att hamna inom
FBN 55 dB(A). Dock kan
den maximala ljudnivån,
vid start och landning
uppgå till 80-85 dB(A).

Den nya bebyggelsen och
förskolegården kan
komma att bli berörda av
helikoptertrafik till och
från sjukhusområdet i
likhet med befintlig
bostadsbebyggelse.

--

--

Summering
påverkan och
risk för
betydande
miljöpåverkan
Förändringen
bedöms inte
medföra risk för
att betydande
miljöpåverkan
uppstår.

Förordning om
trafikbuller vid
bostadsbyggnader
bedöms efterlevas.
Antalet flygrörelser har
bedömts till 500/år, vilket
ger i genomsnitt 1,4
transporter per dag, men
är i verkligheten betydligt
färre. Generellt sett finns
det en högre tolerans
avseende buller som
kommer från sjuk- och
räddningstransporter.
--

Övriga risker
störningar för
människa och
miljö

Planen
Medger planen förutsättningar för verksamheter och åtgärder med
tillstånd eller liknande?
Nej.
Har planen betydelse för andra planers och programs miljöpåverkan?
Ja. Dagvattenhanteringen måste ses i ett större sammanhang där en utredning
gjorts som visar att det behövs genomgripande lösningar från Kaserngatan till
Trädgårdsföreningen. Detta framgår också av detaljplanen för Innerstaden 1:29
m.fl. (framför Stolplyckan).
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Har planen betydelse för att främja hållbar utveckling, integrering av
miljöaspekter, miljömål och hållbar utveckling?
Ja. Detaljplanen bedöms kunna ha betydelse för hållbar utveckling då förtätning av
staden kan innebära att fler har möjlighet att bo och verka centralt i staden. I
staden finns närhet till viktiga målpunkter och kollektivtrafik. Genomförs planens
ger den förutsättningar till mer hållbara transporter med ökad cykel och gång.
Innebär det miljöproblem som är relevanta för planen själv?
Nej. Områdets centrala läge och närhet till rekreationsområde gör det lämpligt att
pröva för förskola och bostäder.
Påverkas gränsöverskridande art?
Nej.

Sammanvägd bedömning och summering av planens påverkan
Påverkans omfattning och fysiska omfattning
Planens sammanvägda effekter inom och utanför planområdet bedöms främst bli
lokala, det vill säga möjliga konsekvenser som beskrivs påverkar främst närbelägna
områden. Viss påverkan kan förekomma på det gröna stråket från innerstaden till
eklandskapet.
Påverkans sannolikhet, frekvens, varaktighet och avhjälpbarhet
Påverkan bedöms vara varaktig och ingreppet i den befintliga parkmarken kommer
att innebära att parkmark förändras, vilken är svår att återskapa i ett centralt läge.
Även stadsbilden kommer att förändras då Lasarettsgatan idag är omgiven av
grönska på båda sidor.
Påverkans totaleffekt, betydelse och komplexitet
Sammantaget bedöms detaljplanens påverkan inte vara mer komplex än att det kan
beskrivas och informeras om i samband med lagstadgade krav om samråd och
granskning enligt PBL.
Påverkar planen möjligheten att fullfölja miljölagstiftningen?
Planen bedöms inte påverka möjligheten att fullfölja miljölagstiftningen.
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Övrigt
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Medverkande tjänstepersoner
Ylva Bengtsson, planarkitekt: Projektledare för planprocessen, planförfattare,
Plankontoret
Anna Lilliehjort, exploateringsingenjör: Projektledare för exploateringsprojektet,
Plankontoret
Linda Moström, landskapsarkitekt, Stadsmiljökontoret
Åsa Karlsson, projektledare gata (efter samrådsskedet), Stadsmiljökontoret
Peter Rexfalk, projektledare gata (samrådsskedet), Stadsmiljökontoret
Mikael Strindemo, trafikingenjör, Stadsmiljökontoret
Karin Lilliecrantz, bygglovsingenjör, Bygglovskontoret
Alexandru Babos, stadsantikvarie, Plankontoret
Gunnar Ölfvingsson, kommunekolog, Plankontoret
I arbetet har även fler tjänstepersoner från Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit.
Planhandlingarna har granskats av Erik Adolfsson, planarkitekt (samrådshandling)
och Emma Löfgren, planarkitekt (granskninghandling), Plankontoret.
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Plankarta

Observera att detta är ett urklipp från originalplankartan. Den formella
plankartan är i formatet A2 och i skala 1:1000. Kartan finns tillgänglig på
Kontakt Linköping på Stadsbiblioteket under granskningsskedet.
Handlingarna finns dessutom på kommunens webbplats.
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Planbestämmelser
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Planbestämmelser fortsättning
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Planbestämmelser fortsättning
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