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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 A1 i skala 1:1000
Planbeskrivning (detta dokument som även innehåller
genomförandebeskrivning och undersökning om detaljplanen bedöms medföra
betydande miljöpåverkan)
Grundkarta
Fastighetsförteckning *

Övriga utredningar och underlag som hör till detaljplanen redovisas under
rubriken Övrigt i slutet av dokumentet.
Planhandlingarna finns tillgängliga hos Kontakt Linköping på Stadsbiblioteket.
Handlingarna finns dessutom tillgängliga på Linköpings kommuns webbplats
Detaljplanering www.linkoping.se/detaljplanering.
Handlingar markerade med * finns inte på webbplatsen på grund av GDPR
(dataskyddsregler inom EU).

Detaljplaneprocess och tidplan
Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) enligt
lagstiftningens lydelser vid planprövningens början (2018-05-16). Detaljplanen
handläggs med utökat förfarande. Planen befinner sig i samrådskedet. Tidplanen är
preliminär och kan förändras under planarbetets gång. Under samrådet respektive
granskningen inhämtas synpunkter från berörda.
Planbesked
maj 2018

Startbeslut
maj 2018

Samråd
feb 2021

Granskning
okt 2021
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Antagande
jan 2022

Laga kraft
feb 2022

Frågor och synpunkter
Vid frågor hör av dig till Kontakt Linköping, 013-20 60 00.
Skriftliga synpunkter på detaljplanen under samrådsskedet skickas till
postadressen Samhällsbyggnadsnämnden diarium, 581 81 Linköping eller till epostadressen samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se. Skriftliga yttranden
diarieförs som offentliga handlingar.
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Sammanfattning

Fastighetsägaren Lejonfastigheter har i uppdrag att tillgodose behovet av lokaler
för vård och omsorg samt skola och idrott i kommunen. Planområdet är beläget i
stadsdelen Berga vid Konstruktörsgatans norra ände, med närhet till
Smedstadsbäcken. En bärande tanke i projektet har varit att uppnå en hållbar
detaljplan där man tar tillvara på platsens förutsättningar och att funktioner kan
samordnas som tillgodoser olika behov. En exploatering som kan lösas utan
evakueringslokal för förskolan har också varit en målsättning.
Detaljplanen möjliggör för en ny byggnad inom fastigheten Lägerbålet 1 för en
förskola med 160 platser och ett vårdboende med 90 platser, samt gemensamt kök
och matsal som även ska försörja Bäckskolan. Förskolegården planeras inom ett
tidigare parkavsnitt. Förskolan ersätter den befintliga förskolan rivs. På platsen för
den tidigare förskoletomten får en idrottshall uppföras. Bäckskolan ges möjlighet
att byggas i 2 våningar och skoltomten utvidgas och anpassas för 350 elever.
Parkering för verksamheterna löses i anslutning till idrottshallen, samt i sydvästra
delen av planområdet vid Haningeleden. Parkering och transporter
samordnas/samutnyttjas. Samordningen av verksamheter leder till ett tryggt
område med verksamhet både dag- och kvällstid. Den platsbildning som uppstår
mellan byggnaderna får en medveten gestaltning och blir bilfritt.
Detaljplanen stämmer med Översiktsplan för staden Linköping från 2010, där
aktuellt område är markerat som ”Bostäder med inslag av verksamheter där
förtätning kan bli aktuell”.
Detaljplanen är förenlig med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte
bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap
med beaktande av miljöbedömningsförordningen och dess bilaga (SFS 2017:966)).

Plankontoret

Malin Eriksson
Planarkitekt/projektledare
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Inledning

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

Bakgrund
Behovet av förskole- och skolplatser samt behovet av vårdplatser för äldre ökar i
stadsdelen Berga. Lejonfastigheter önskar pröva en utökning av antalet elevplatser
på Bäckskolan inom fastigheten Ljushuvudet 2 och förskoleplatser på förskolan
inom fastigheten Lekstugan 1 i en ny detaljplan. Lejonfastigheter önskar även pröva
en större byggrätt för planerat vårdboende inom fastigheten Lägerbålet 1.
Samhällsbyggnadsnämnden gav ett positivt planbesked i maj 2018. Samtidigt
beslutades att planarbetet får start och att detaljplanens innehåll får prövas vid
samråd.
Efter ovan beskrivna beslut har ytterligare en ansökan inkommit från Lejonfastigheter om att uppföra en ny idrottshall i anslutning till de fastigheter som
berörs av planbeskedet. I samband med beslut om planbeskedet i januari 2019 för
idrottshallen beslutades även att planarbetet får start och att samråd får
genomföras. Planarbetet för skola, förskola, vårdboende och idrottshall ska
samordnas.

Planens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny gemensam byggnad för förskola och
vårdboende samt en ny idrottshall. Vidare är syftet med detaljplanen att utöka
byggrätten för Bäckskolan för att på så sätt möjliggöra fler elevplatser.
Inom planområdet medges en förskola för 160 barn, en skola för 350 elever, ett
vårdboende med 90 platser samt en fullstor idrottshall. För att säkerställa
tillräcklig friyta för barn och elever tas parkmark i anspråk för skol- och
förskolegård.
Matsal samutnyttjas mellan förskola, skola och vårdboende. Parkering och
transporter samordnas/samutnyttjas. Ett område som inrymmer parkering i
områdets sydvästra del utnyttjas mer effektivt. Samordningen av verksamheter
leder till ett tryggt område med verksamhet både dag- och kvällstid. Det bilfria
platsbildning som uppstår mellan byggnaderna får en medveten gestaltning.

Planens mål
Detaljplanens mål är att samla flera samhällsfunktioner kring en ny platsbildning i
den norra delen av Konstruktörsgatan, för att på så sätt uppnå ett effektivt
resursutnyttjande och samtidigt få en trygg och trafikseparerad miljö som lever en
stor del av dygnet. Närheten mellan olika funktioner innebär även att befintliga
ytor för idrotts- och fritidsaktiviteter kan utnyttjas bättre. Entréplatsens funktion
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som sammanhållande yta är det bärande motivet i planen och verksamheterna
vänds i så stor utsträckning det är möjligt mot ytan.
Förskolan och vårdboendet är ett stort byggnadskomplex som kräver särskild
omsorg. Målet har varit att bryta ned byggnadsvolymen och anpassa byggnaden till
platsen. Byggnaden kännetecknas av en sammanhängande bottenvåning som
”sockel”, där ovanförliggande våningsplan har en friare utformning. Mot söder och
den befintliga bostadsbebyggelsen har byggnadsvolymen en lägre höjd och delats
upp med indragna takterrasser för att minska intrycket av den stora
byggnadsvolymen. Även mot norr och väster har byggnaden utformats med
takterrasser och en variation i fasaduttrycket.

Plandata
Planområdet är beläget i Berga, cirka 3 kilometer söder om Linköpings centrum,
och ligger vid den norra änden av Konstruktörsgatan, intill Bäckskolan, med närhet
till Smedstadsbäcken. Fastigheterna Lekstugan 1, Lägerbålet 1, Ljushuvudet 2,
Lagandan 2 samt del av Lagandan 1 ingår i planområdet. Även del av Västberga 1:1
ingår i detaljplanen. Området är cirka 4,5 hektar stort.
Fastigheterna Lägerbålet 1, Lagandan 1 och 2, Västberga 1:1 ägs av Linköpings
kommun och fastigheterna Ljushuvudet 2 och Lekstugan 1 ägs av Lejonfastigheter.

Planområdets avgränsning
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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 mm.

Översiktliga planer
Aktuellt område omfattas av Översiktsplan för staden Linköping 2010 och är
markerat som område med ”Bostäder med inslag av verksamheter där förtätning
kan bli aktuell”.

Detaljplaner, områdesbestämmelser etc.
Det aktuella planområdet berör fyra befintliga detaljplaner. Marken inom
stadsplan 398 från 1963 berör fastigheterna Lagandan 1 och Västberga 1:1.
Området är planlagt som allmän plats, park och gata, samt gång- och cykelväg.
Område för idrottsändamål och trafik ingår. Gång- och cykelvägen mellan
Ålerydsvägen och Konstruktörsgatan ligger inom kvartersmark för idrottsändamål.
En mindre del av detaljplan 380 från 1961 berörs, där markanvändningen är
parkmark.
För fastigheten Ljushuvudet 2 gäller detaljplan 1154 som vann laga kraft 1997.
Planen anger skoländamål och byggrätten är begränsad med en högsta
byggnadshöjd på 7,2 m.
Fastigheterna Lekstugan 1 och Lägerbålet 1 ligger inom detaljplan 1496 som vann
laga kraft 2012. Inom Lekstugan 1 anger detaljplanen skoländamål. Byggrätten är
begränsad till högst en våning och maximalt 1500 m² bruttoarea. Inom Lägerbålet
1 anger planen bostäder och vård. Byggrätten är begränsad till maximalt tre
våningar och högst 3700 m² bruttoarea. En markparkering inom kvartersmark
mellan fastigheterna Lagandan 1 och Ljushuvudet 1 ingår, samt viss gatumark.
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Karta som redovisar gällande detaljplaner inom och i anslutning till
planområdet.
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Förenlighet med miljöbalken

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

3 kap. Grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som är mest
lämpade. Användning som medför en från 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.
Planen anses medföra en från allmän synpunkt god hushållning med mark och
vatten.

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. Hinderfrihet för SAAB:s
flygfält är +97,4 meter över havet (RH 2000) inom aktuellt område. Den maximala
höjden på föreslagen bebyggelsen i detaljplanen är lägre än den tillåtna gränsen för
hindersfri höjd.

Övriga riksintressen
Planområdet gränsar till riksintresse för kulturmiljö, naturmiljö och Natura 2000områden, väster om Haningeleden.

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med
mark och vatten för vissa områden
Planen berör inte något i Sverige utpekat område där särskilt stor hänsyn måste
tas.

5 kap. 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.
Förutsatt att föreslagna dagvattenåtgärder med rening av dagvattnet och
fördröjning av flödet implementeras, bedöms recipienten Tinnerbäcken inte
påverkas negativt av planens genomförande och därmed inte försämra
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möjligheterna att uppnå MKN. Detta trots att koppar och kvicksilver överskrider
satt riktvärde och att kvicksilver, PAH16 och BaP ökar i mängd.

7 kap. Skydd av områden
Biotopskydd
Längs Haningeleden i planområdets sydvästra kant finns en allé som utgör en
skyddad biotop enligt miljöbalken. Ekarna i allén är unga och friska, med en
stamdiameter på cirka 25 cm. Träden kommer att stå inom allmän platsmark och
skyddas i detaljplanen med en bestämmelse som anger att träden inte får fällas,
samt marklovsplikt för fällning av träden.

Strandskydd
Smedstadsbäcken omfattas av strandskydd 100 m från strandlinjen. Då en gällande
detaljplan upphävs återinförs automatiskt strandskyddet, om inte strandskyddet
upphävs i den nya planen. Strandskyddet måste därmed upphävas för den utökade
skoltomten inom Ljushuvudet 2 och Västberga 1:1, för del av förskolans friyta inom
Västberga 1:1, samt för del av parkeringen inom Lagandan 1. Att upphäva
strandskyddet genom bestämmelser i detaljplan förutsätter att det finns särskilda
skäl enligt 7 kap 18 c-d §§ miljöbalken. Se även avsnitt Natur och parkmiljö/
Upphävande av strandskydd.
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Detaljplanens innebörd

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

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Planområdet är koncentrerat kring Konstruktörsgatans norra ände, där det idag
finns en vändplan. Gång- och cykelvägar leder här vidare norrut över
Smedstadsbäcken och i sydväst-nordostlig riktning.
Bebyggelsen längs Konstruktörsgatans östra sida består av flerbostadshus i tre
våningar från 1960-talet, som under 2010-talet byggts på med en våning.
Bäckskolan avslutar i nordost stråket med bollplaner som ligger mellan en gångoch cykelväg och Smedstadsbäcken. Bäckskolan är en låg- och mellanstadieskola
och består av en länga i 2 plan i norr mot Tinnerbäcken, en byggnad för idrottshall
och skolrestaurang i väster samt paviljonger i sydost som alla är i ett plan.
Väster om Bäckskolan finns en byggnad med omklädningsrum tillhörande
idrottsområdet som uppfördes 2018.

Parkering och flerbostadshus på bild till vänster. Byggnad med omklädningsrum
på bild till höger

Bäckskolan på bild till vänster. Förskolan Konstruktörsgatan 29 på bild till höger.
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Befintlig byggelse och befintliga funktioner inom planområdet.
Förskolan Konstruktörsgatan 29 (Skarpan) är i ett plan och ligger sydväst om
vändplanen på Konstruktörsgatan. Förskolan, samt ett intilliggande fritidshem
kommer att rivas i och med exploateringen, eftersom det inte varit möjligt att
uppnå en effektiv exploatering om förskolan bevaras, se vidare under rubrik
Kulturmiljö.
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Ny bebyggelse

Situationsplan som visar hur bebyggelsen formerar sig kring en entréplats vid
norra änden av Konstruktörsgatan (illustration: GKAK).

Entréplatsen med idrottshallen till vänster och vårdboendet till höger
(illustration: GKAK).
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Den nya bebyggelsen är koncentrerad vid Konstruktörsgatans nya, norra ände, runt
en trafikseparerad platsbildning.
Bäckskolans befintliga bebyggelse kommer att vara kvar och planen möjliggör
byggnader i 2 våningar. Förskolan och intilliggande fritidshem planeras att rivas
för att ge plats åt en ny idrottshall. Vårdboende och förskola inryms i en gemensam
byggnad inom fastigheten Lägerbålet 1, på tidigare obebyggd kvartersmark, norr
om de befintliga flerbostadshusen. En del parkmark tas i anspråk för förskolegård
och vid Bäckskolan utökas skolgården.
Bäckskolan
Enligt Vägledning för förskolor och grundskolor i samhällsplaneringen (Linköpings
kommun 2015) är beräkningsgrunden 13 m2 bruksarea (BRA) per elev, vilket
motsvarar cirka 14,5 m2 bruttoarea (BTA) per elev.
Behovet av friyta är 20 m2 per elev i mellanstadiet och 30 m2 per elev i lågstadiet,
samt biytor 3 m2 per barn (trafikytor, förråd, miljöhus). Fördelningen är fyra
årskurser i lågstadium och 3 årskurser mellanstadium, vilket innebär en
genomsnittlig friyta per barn på 25,7 m2 exklusive biytor.
Detaljplanen ger möjlighet att utöka byggrätten för Bäckskolan, genom att höja
byggnadshöjden från 7,2 m till cirka 9,5 m över marken. Detta regleras med en
bestämmelse om en högsta byggnadshöjd om 74,5 meter över nollplanet.
Byggnadshöjden i gällande detaljplan är för låg, för att medge en byggnad i 2 plan
med dagens energikrav. Byggnadsarean (BYA) för skolbyggnaderna är 2800 m2,
vilket innebär en bruttoarea på det dubbla. 350 elever planeras att kunna
inrymmas i skolan efter en påbyggnad.
Matsal och kök kommer inte att finnas inom skolans område utan skolan kommer
att nyttja det kök och den matsal som planeras i den gemensamma förskole- och
vårdbyggnaden. Idrottshallen kommer också att nyttjas av Bäckskolan och av den
planerade skolan inom Berga norr om Smedstadsbäcken.
Skolgård
Enligt ”Vägledning för förskolor och grundskolor i samhällsplaneringen”
(Linköpings kommun 2015) är behovet av friyta 20 m2 per elev i mellanstadiet och
30 m2 per elev i lågstadiet, samt behovet av biytor 3 m2 per elev (trafikytor, förråd,
miljöhus). Fördelningen är fyra årskurser i lågstadium (200 elever) och tre
årskurser mellanstadium (150 elever). Detta innebär ett genomsnittligt friytebehov
per elev på 25,7 m2 exklusive biytor, vilket motsvarar cirka 9000 m2.
Den planerade skoltomten är drygt 12 200 m2 inklusive skolbyggnader.
Skolbyggnader, angöring (biyta) och cykelparkering upptar cirka 4000 m2.
Återstående yta, cirka 8200 m2 leder till en friyta på 23,5 m2 per elev vid 350
elever. Friytemåttet underskrids därmed med drygt 2 m2 per barn vid det önskade
elevantalet. Avvikelsen kan delvis motiveras med skolans läge med närhet till stora
ytor för idrott och parkmark.
För att skapa en rimlig friyta för eleverna utökas skolgården åt nordost och sydväst,
samt något mot gång- och cykelvägen i sydöst. I nordost förlängs friytan över
parkmark, där det idag finns en informell bollplan. Kommunen har bedömt att en
sådan utökning är prioriterad, men att kompensationsåtgärder kan komma att
krävas. Bollplanen föreslås vara på en klippt gräsmatta. Mot gång- och
cykelvägarna föreslås remsor med ängsmark som gynnar den ekologiska
mångfalden. Ytan kompletteras också med lekutrustning och sittbänk. I sydväst
omfattar utökningen av skolfastigheten både skolgård och last- och vändzon. Lastoch vändzonen ska hållas väl avskild från skolgården. Skolgården får nyttjas av
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allmänheten utanför skoltid. Se även Gator och trafik, Parkering och angöring,
samt Natur- och parkmiljö, Natur och rekreation.

Markplanering av den utökade skolgården, nordost om befintlig skolgård.

Utökning av skolgården åt nordost sker över en informell bollplan som ligger
inom parkmark.
Enligt Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) bör friyta vid förskola och skola
kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden. Lövskugga ger ett värdefullt UVskydd, men även pergolor och andra konstruktioner kan vara alternativa lösningar.
De stora träd som finns inom skolgården är av detta skäl särskilt viktiga att bevara
och kan med fördel kompletteras med ytterligare träd. Träden skyddas med en
bestämmelse om att åtgärder som kan skada träden inte får vidtas. Undantag gäller
för åtgärder till följd av naturvårdsskäl eller säkerhetsskäl samt en bestämmelse om
utökad lovplikt om att marklov krävs för fällning av träden. Möjlighet finns även att
uppföra skärmtak samt uthus inom del av skolgården.
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Ny förskola och nytt vårdboende
En ny förskola med 160 platser planeras att sammanbyggas med ett vårdboende
med 90 platser, se illustration på sid 14. Användningen ”skola” på plankartan
används för förskola, fritidshem och skola. Den totala bruttoarean är 10 500 m2
samt inglasade balkonger/takterrasser på 300 m2. Bebyggelsen uppförs i 4
våningar, samt en mindre del i 5 våningar. Takterrasser på bottenvåningens tak
planeras att arbetas in i byggnadsvolymen för att tillskapa skyddade utemiljöer för
de boende, samtidigt som byggnadsvolymen bryts upp i mindre delar, vilket leder
till att en variation uppnås i byggnadens uttryck. Inglasade balkonger och uterum
kommer också att vara en del av gestaltningen, och ingår i den totala bruttoarean.
En gemensam matsal och storkök för skola, förskola och vårdboende lokaliseras till
byggnadens bottenvåning. Förskolan lokaliseras till byggnadens bottenvåning i
huskroppens östra del, mot kullen. Entréerna är separerade så att entrén till
vårdboendet är vänd åt söder mot entréplatsen. Entréer till förskolan är
orienterade åt öster mot kullen och mot Bäckskolan, samt mot entréplatsen. För
vårdboendet planeras en gård i söderläge, i anslutning till boendets huvudentré. 70
% av markytan inom gården ska vara genomsläpplig för dagvatten.

Vårdboendet sett från söder, möjlig utformning (illustration: GKAK).

Vyer längs gång- och cykelvägen mellan vårdboendet/förskolan och
bostadshusen, möjlig utformning (illustration: GKAK).
Avståndet till det befintliga flerbostadshuset som ligger söder om
vårdboendet/förskolan är cirka 16 m, vilket bedöms vara tillräckligt för att besväras
av insyn. En takterrass på byggnadens tak bidrar till att skapa viss luftighet mot
bostäderna, genom att den högre fasaden blir indragen och på längre avstånd från
bostäderna. Utanpåliggande balkonger får inte byggas på vårdboendets södra
fasad som är vänd mot bostäderna, eller mot gång- och cykelvägen mellan boendet
och Bäckskolan.
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Sol kommer att komma in på gården mellan vårdboendet/förskolan och det
befintliga bostadshuset under sen eftermiddag från vår- till höstdagjämning.
Bostadshusets norra fasad skuggar sig själv under större delen av dagen. Genom att
den nya förskole- och vårdbyggnaden ligger norr om befintliga bostäder, kommer
byggnaden endast att skugga bostäderna under sen kvällstid på sommaren då solen
står högt.

Solförhållanden 21 juni kl. 18 till vänster och kl. 20 till höger (illustration: GKAK).

Solförhållanden 22 september kl. 17 (illustration: GKAK).
Förskolegård
Förskolegården ligger i en norrsluttning, öster om byggnaderna. Gården utgörs av
tidigare parkmark, som tas i anspråk. Stor hänsyn tas till den befintliga miljön med
gravar (fornlämningar) och befintlig vegetation. Med försiktighet skapas en grön
och naturlik gårdsmiljö, där så mycket som möjligt av dagens vegetation får vara
kvar. Träddungarna har ett stort värde ur flera aspekter, till exempel så ger träden
lövskugga, bidrar till lekmiljön och synliggör årstidsvariationerna.
Enligt ”Vägledning för förskolor och grundskolor i samhällsplaneringen”
(Linköpings kommun 2015) är behovet av friyta är 30 m2 per barn samt behovet av
biytor 5 m2 per barn (trafikytor, förråd, miljöhus).
Förskolegården är cirka 4500 m2, vilket ger en friyta på 28,4 m2 per barn vid 160
barn. Det innebär att friytebehovet underskrids med 1-2 kvadratmeter per barn.
Miljön inom förskolegården har dock mycket goda kvaliteter ur flera aspekter,
vilket till viss del kan motivera att ytkravet underskrids. Förskolegården har en
varierad topografi, de äldre befintliga träden bibehålls till stora delar, gården kan
inrymma flera zoner med olika funktioner och karaktärer, mindre än en fjärdedel
av gårdens yta är hårdgjord och fornlämningar finns som berättar platsens historia.
Vidare ligger förskolan i omedelbar närhet till park och natur.
Området är ett fornlämningsområde, vilket innebär att det är skyddat enligt
Kulturmiljölagen och att det krävs tillstånd enligt 2 kapitlet Kulturmiljölagen för
samtliga markarbeten. En arkeologisk förundersökning ska genomföras i syfte att
underlätta fortsatt planering av förskolegården. Området inom den orangea
streckade linjen i bilden ovan har grävts ut tidigare och här finns inga krav på
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tillstånd enligt Kulturmiljölagen. Lekredskap, skärmtak och dylikt har av den
anledningen koncentrerats till stor del i denna del. Bestämmelser införs för att
ytterligare stärka skyddet, genom att lovplikten ändras så att marklov krävs för alla
typer av grävning och vid fyllning (a2). Se även avsnitt Arkeologi.

Förslag på utformning av förskolegård, Sweco juni 2020.
Ny idrottshall
En ny fullstor idrottshall med bruttoarea 3200 m 2 uppförs på platsen för den
tidigare förskoletomten, vid västra sidan av Konstruktörsgatan, se illustration på
sid 14. Ett skärmtak på högst 300 m2 får byggas vid fasaden som är vänd mot
entréplatsen i nordost och mot gång- och cykelvägen. Skärmtakets utformning och
en generös fri höjd under taket är viktiga faktorer för en positiv upplevelse av
miljön. Takets är tänkt att användas som en väderskyddad mötesplats. Nockhöjden
är + 81,5 meter över nollplanet vilket motsvarar en byggnad där fasader och nock
kan vara cirka 14 m över mark, och därmed kan del av byggnaden uppföras i två
plan. Huskroppen är inpassad så att mark sparas mot skridskobanan i sydväst, och
så att hallen inte blir för dominerande på platsen. Idrottshallen kommer att
användas av skolverksamheten på Bäckskolan och den planerade skolan inom
Berga äng norr om Smedstadsbäcken samt av föreningsidrotten utanför skoltid.
Byggnaden med omklädningsrum ”Målgården” som är uppförd i den nordöstra
änden av fältet med bollplaner ligger utanför planområdet, kommer
fortsättningsvis att användas av föreningslivet.
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Tillgänglighet
Fullgod tillgänglighet ska uppnås generellt i hela planområdet.
Förskolegården har en nivåskillnad på 8 meter från lägsta till högsta punkt.
Nivåskillnaden är en tillgång, men samtidigt är det viktigt att den anpassas till barn
med olika förutsättningar. Förskolans entréer kommer både vara vända mot
förskolegården och mot entréplatsen så att fullgod tillgänglighet säkerställs för
personer med nedsatt rörelseförmåga.
För Bäckskolans del, innebär konceptet att matsalen inte inryms inom skolans
område, utan att man måste passera en gång- och cykelväg för att nå den.
Avståndet är dock fullt jämförbart med de förhållanden som kan råda inom en
skola/skolgård med flera byggnader utan invändigt samband. Idrottshallen ligger
inte heller i omedelbar anslutning till skolan. Den typen av lösningar är allmänt
förekommande och accepterade ur aspekten tillgänglighet. Tillgängligheten måste
beaktas i dessa viktiga passager och samtidigt bör passagerna synliggöras ur
trygghetsperspektiv, framför allt mellan skolan och matsalen.
Parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga ska anordnas högst 25 m från
entré. För besökare som har förskolan, vårdboendet och idrottshallen som
målpunkt kan handikapplatser anordnas i anslutning till byggnadernas entré.
Tillgänglighetsanpassad angöring till Bäckskolan sker via den last- och vändzon
som planeras.

Natur- och parkmiljö
Natur och rekreation
Området där detaljplanen ingår ligger i övergångsbygden mellan slätt och skog.
Drag av det kvarvarande odlingslandskapet finns fortfarande kvar inom de
obebyggda delarna, dock har åkermarken ersatts av gräsmattor. Årummet vid
Smedstadsbäcken är markerat som viktig grönstruktur i Översiktsplanen för staden
Linköping, med koppling åt Tinnerö eklandskap, väster om Haningeleden.
Smedstadsbäcken är markerad som ett naturobjekt i kommunens
naturvårdsprogram, och beskrivs som stadsnära bäck med kvarvarande fragment
av betydelse för friluftsliv och naturvård.

Till vänster grönstruktur längs Smedstadsbäcken (källa Linköpings
översiktsplan). Till höger område för naturvärdesinventering, markerat med röd
streckad linje.
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Smedstadsbäcken uppströms gång- och cykelbron (Bergadammen).

Område för naturvärdesinventeringen med vit streckad avgränsning.
Planområde ungefärligt avgränsat med röd heldragen linje.
En naturvärdesinventering har utförts (Nardus 2020-07-04). Det inventerade
området bedöms som helhet innehålla en mångfald av biotoper som hör hemma i
ett varierat odlingslandskap. Det gäller dels rester av det äldre odlingslandskapet
som blivit kvar efter att området bebyggts, men också gräsmattor och
buskplanteringar som har likheter med de biotoper vi finner i odlingslandskapet.
Landskapet fungerar som en helhet och summan av områdets biologiska mångfald
beror på den helheten. För att bevara och stärka biologisk mångfald i området är
det lämpligt att inspireras av Tinnerö eklandskap när grönytor utformas och sköts.
Inventering av särskilt värdefulla träd, samt förslag på kompensationsåtgärder och
spridningskorridorer har ingått i uppdraget. Området har delats in i olika
naturvärdesobjekt. Hur områdena kan påverkas av detaljplanen beskrivs kortfattat
nedan.
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Området längs Smedstadsbäcken (N1) har ett högt naturvärde. Särskilt förekomst
av grövre lövträd, död ved samt flera fågelarter påverkar bedömningen.
Bäckravinen nedströms gång- och cykelbron är intressant. Utökningen av
skoltomten ligger utanför området och påverkar inte naturvärdesobjektet.
Område (N2) avser en lövdunge, och berörs inte av detaljplanen.
Gräsmarken nordost om Bäckskolan (N3) är artrik och har ett påtagligt naturvärde.
Del av området ingår i detaljplanen som lekyta för den utökade skolgården. Exakt
utformning och skötsel är inte bestämt, men även om ytan fortsätter vara
gräsbevuxen kommer befintliga naturvärden påverkas negativt på grund av bland
annat ökat slitage. Kompensationsåtgärder för påverkan på denna yta kommer
studeras under granskningsskedet, bland annat med fokus på det spridningsstråk
för arter kopplade till gräsmark som området är en del av.
Hagen sydost om Bäckskolan (N4) ingår i detaljplanen som förskolegård, och
inrymmer skogsdungar med olika trädarter och blommande buskar. Död ved
förekommer. Hagen har ett påtagligt naturvärde. En gammal, grov, flerstammig
sälg (objekt 71) bedöms som värdefull. Planbestämmelse införs som anger att
träddungarna inklusive den värdefulla sälgen inte får avverkas (n5), samt att träden
beläggs med marklov för fällning.
Område (N5) består av en lövskogsdunge med visst naturvärde, och ligger utanför
planområdet.
Naturvårdsobjekt (N6) utgörs av en blandlövskogsdunge som delvis ingår i
planområdet, inom en blivande parkyta. Området har ett visst naturvärde. Dungen
är varierad med inslag av äldre sälg och död ved. Resterande mark mellan
idrottshallen och isytan har inte några höga naturvärden, men mångfalden kan
med fördel förstärkas här med gräsytor och blommande buskar.
Grusparkeringen längst i sydväst (N7) inramas med blommande buskar och har ett
visst naturvärde. Öppen sand förekommer. Området ingår i detaljplanen och
planeras för parkering, vilket innebär att en del buskar kommer att tas bort.
Planbestämmelse införs som anger att minst 70 % av markytan ska vara
genomsläpplig för dagvatten (n4). Inom det sydvästra hörnet av ytan får inte
parkering finnas och de träd som finns här kan med fördel kompletteras med
blommande buskar och buskage.
I västra kanten av (N7) är en biotopskyddad allé. Allén kommer att ligga inom
allmän platsmark i detaljplanen och skyddas även genom bestämmelsen att träden
inte får fällas (träd), samt beläggs med marklov för fällning.
Norr om parkeringen är område (N8) som består av en gräsmark och som har ett
visst naturvärde. Området ingår inte i planområdet men kommer att genomkorsas
av ett dike som avvattnar parkeringen.
Ett gammalt päronträd längs gång- och cykelvägen (objekt 73) mellan parkeringen i
sydväst och Bäckskolan, bedöms som värdefullt och skyddas i detaljplanen genom
bestämmelsen att trädet inte får fällas (träd). Även en rad med rönnar inom
skolans mark skyddas i detaljplanen (n5), samt beläggs med marklov för fällning.
En del träd, varav två är värdeelement enligt naturvärdesinventeringen, beräknas
tas ner i samband med exploateringen. Detta gäller den grövsta lönnen i området
(nr 69), en hamlad lönn (nr 66), en sälg (nr 67) samt ytterligare en lönn (nr 68).
Flera andra träd, varav några är värdeelement, finns i gränszonen mellan att
behöva tas bort eller kunna vara kvar. Detta gäller en grov sälg (nr 62), en grov
björk (nr 64), en grov lönn (nr 72), ett körsbärsträd (nr 84), samt popplar
respektive en lönn vid parkeringen i västra delen (nr 3, 4, 5). Innan granskning
kommer det studeras närmare vilka anpassningar som kan göras för att bevara
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träden, även lämpliga kompensationsåtgärder för de träd som tas ner att diskuteras
och föreslås.
Sammantaget visar naturvärdesinventeringen att ytterligare byggnation i området
inte är positivt för biologisk mångfald eftersom naturmiljön krymper.
Kompensationsåtgärder för detta kommer studeras vidare under
granskningsskedet. Rekommendationer som ges i inventeringsrapporten är bland
annat hamling/beskärning av större träd samt plantering av ek, sälg och andra träd
som har betydelse för den biologiska mångfalden. Gräsytor som sköts med slåtter
och plantering av blommande buskar föreslås också.

Park, lek och aktivitet
Planområdet är omgivet av grönytor av olika karaktär som är värdefulla ur
rekreativ synvinkel och för aktiviteter. Området angränsar till ett parkområde med
pulkabacke, isbana och grillplats. Funktionerna har ett inbördes sammanhang och
miljön är välbesökt, särskilt vintertid. De bollplaner med tillhörande byggnad med
omklädningsrum (Målgården) som ligger mot Smedstadsbäcken fyller också en
viktig funktion för idrottsföreningar och skola. En byggrätt för omklädningsbås är
inlagd vid den sydligaste bollplanen som ligger vid parkeringen mot Haningeleden.
Gång- och cykelstråken genom området och utmed Smedstadsbäcken har också en
viktig rekreativ funktion.

Pulkabacken med intilliggande grillplats och isbana är ett uppskattat besöksmål
när vintern är på besök.
Detaljplanen innebär att en del parkmark tas i anspråk för förskolegård och för
skolgård, vilket innebär att möjligheten att vistas där för allmänheten minskar. I
samband med att 500-700 bostäder planeras norr om Smedstadsbäcken, blir det
rekreationsområde som finns i anslutning till planområdet än viktigare som
grönområde, detaljplanen har på grund av områdets värde fokuserat på att uppnå
en yteffektiv bebyggelsestruktur för att bevara så stora delar av rekreationsområdet
som möjligt. Skolgården och förskolegården är öppna för allmänheten under tider
då inte verksamhet pågår där. Naturmiljön inom förskolegården kommer att
bevaras till stor del eftersom en stor del av de befintliga träden skyddas i
detaljplanen. Kvartersmark från Lekstugan 1 och Lagandan 2 förs över till
parkmark. Se även Genomförandebeskrivningen.
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Lövskogsdunge inom den blivande förskoletomten på båda bilderna.

Mark och geoteknik
En geoteknik undersökning har gjorts (WSP 2020) för fastigheterna Ljushuvudet 2,
Lägerbålet 1 och Lekstugan 1. Marken består i stort av överst fyllning, därefter lera
med siltskikt som följs av sandig och siltig morän innan berg påträffas.
Grundvattennivåerna varierar och ligger 2 till 4 m under markytan. Stabiliteten är
generellt tillfredsställande i området. Skolan inom Ljushuvudet 2 har inga
stabilitetsproblem enligt tidigare utredning.
Rekommendationer för Ljushuvudet 2 (Bäckskolan) är att byggnaden i västra
hörnet av fastigheten behöver grundförstärkas om den ska utökas med ytterligare
våningsplan. För byggnaderna mot gång- och cykelvägen kan befintliga plattor eller
plintar behöva breddas.
Grundläggning av förskola/vårdbyggnad kan ske med platta på mark.
Nivåskillnaderna här behöver beaktas genom att differenssättningar observeras.
Grundläggning av idrottshall kan ske med platta på mark. Bergschakt kan
eventuellt bli aktuellt.
Schaktning kommer troligtvis att ske över grundvattennivån. Rekommendation är
att en riskanalys utförs för närliggande byggnader innan grundläggningsarbetena
påbörjas.
Uppmätta radonvärden visar på normalradonmark. Rekommendation är att
byggnaderna utförs radonsäkra.

Upphävande av strandskydd
Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i detaljplan förutsätter att det
finns särskilda skäl enligt 7 kap 18 c-d §§ miljöbalken.
För Ljushuvudet 2 åberopas 7 kap 18 c § punkt 1, att området redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, då
fastigheten redan är planlagd som skola. För den mark som skolan avser utöka sin
skolgård över, åberopas punkt 5 som särskilt skäl för upphävande av strandskydd,
det vill säga att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Skolverksamhet är
enligt kommunen av angeläget allmänt intresse. Den utökning av skoltomten som
föreslås kan inte ske på någon annan plats.
För förskolans friyta inom strandskyddat område åberopas punkt 2 som särskilt
skäl för upphävande av strandskydd, det vill säga att området genom bebyggelse är
väl avskilt från området närmast strandlinjen, då den befintliga skolfastigheten
ligger mellan förskolans friyta och Smedstadsbäcken.
Inom den del av parkeringen inom Lagandan 1, mot Haningeleden, som berörs av
strandskydd, behöver också strandskyddet upphävas. För detta område åberopas 7
kap 18 c § punkt 1, att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
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saknar betydelse för strandskyddets syften, då fastigheten redan är ianspråktagen
för parkering.
Tillgängligheten till Smedstadsbäcken försämras inte av planerad utökning av
kvartersmark. Den aktuella delen av skoltomten får inte bebyggas och kommer att
vara tillgänglig utanför skoltid. Utökningen av skoltomten sker minst 25 m från
strandlinjen och påverkar inte växt- och djurlivet i bäcken eller i strandzonen.
Strandskyddet upphävs för all kvartersmark.

Karta med illustrerad strandskyddslinje, södra delen av planområdet till vänster
och norra delen till höger.

Kulturmiljö och arkeologi
Kulturmiljö
I samband med planarbetet har en kulturmiljöutredning gjorts (KMV-forum 201908-30). Utredningen bedömer att förskolan utgör en särskilt värdefull byggnad
som har en hög grad av känslighet inför förändringar. Värdebärande delar är:
byggnadens grundform, fasadmaterial och fasadkulör samt taktäckningsmaterial,
utformning och kulör på fönster, fönstersnickerier och äldre bevarade dörrar.

Karta med förskolan markerad på bild till vänster. Foto på förskolan på bild till
höger. Förskolebyggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad.
Övriga bedömningar i utredningen är att Bäckskolans byggnader utgör värdefull
bebyggelse med känslighet för förändringar. Rekommendationer är att de separata
byggnaderna med olika funktioner bibehålls. Rivning av de ursprungliga
skolbyggnaderna bör också undvikas. Utbyggnad eller komplettering bör anpassas
till skolans låga skala och så att grundstrukturen fortfarande är avläsbar.
Ombyggnader bör ske varsamt och varsamhetsbestämmelser vad gäller exteriör bör
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införas. Varsamhetsbestämmelser som säkerställer att byggnadernas värden
bevaras kommer att införas inför planens granskningsskede.
Detaljplanen innebär att förskolan rivs för att ge plats åt en ny fullstor idrottshall.
Rivningen motiveras av att markanvändningen på platsen måste omstruktureras
för att medge ett mer effektivt markutnyttjande och förstärka synergieffekter av
olika funktioner på platsen. För att i viss mån kompensera rivningen finns planer
på att bevara en förskola med liknande kulturmiljövärden i Skäggetorp. Se även
under rubrik Avvägningar och hänsyn till motstående intressen.
I Kulturmiljöunderlaget för Berga (2018) som tagits fram i samband med
planarbetet med utvecklingsplan för Linköpings ytterstad omnämns
Smedstadsbäckens dalgång med angränsande öppna grönytor som särskilt
värdefull kulturmiljö (mörkt grön), särskilt känslig för förändring.

Kulturmiljöunderlag för Berga.
Bebyggelsen och grönytorna i övrigt i området bedöms som värdefulla (ljusare
grön). De öppna ytorna tål generellt en förstärkning av de rekreativa kvaliteterna.
I kulturmiljöutredningen som genomförts i samband med aktuellt planarbete har
en känslighetsanalys gjorts av planområdet. Analysen pekar på att området som är
planerat som förskolegård är särskilt värdefullt. Känsligheten avser främst
fornlämningarna på platsen och den naturlika miljön, se även avsnitt Arkeologi.
Kulturvärdena inom förskolegården bevaras till stor del genom att bebyggelse inte
tillåts här och att naturmiljön sparas i så stor utsträckning det är möjligt. Hänsyn
tas också till de fornlämningar som finns på platsen. Grönytan nordost om
Bäckskolan som kommer att ingå i skolområdet kommer att i stort sett vara
oförändrad.

Arkeologi
Arkeologisk utredning etapp 1 och arkeologisk förundersökning gjordes i samband
med planarbetet för kvarteret Lusthuset m.fl. Länsstyrelsen beslutade 2012-05-19
om tillstånd för ingrepp i fornlämningarna med anledning av detaljplaneläggning,
och att slutundersökning skulle utföras. Vid slutundersökningen påträffades
förutom stensträngen (L2011:4522), ett flertal fynd vilket tyder på att anläggningen
kan dateras till yngre järnålder.
Länsstyrelsen har i samband med planarbetet beskrivit att: den aktuella delen
ingick inte i det område som förundersöktes eller undersöktes på 2000-talet. På
1960-talet undersöktes och borttogs här ett gravfält, vid denna tidpunkt borttogs
ett antal inom den nu aktuella ytan. Förundersökningen från år 2011 visade dock
att vid undersökningen på 1960-talet hade endast de gravar, stensättningar, som
var synliga ovan mark undersökts. Förundersökningen visade vidare att ytterligare
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gravar fanns på platsen. Det är högst sannolikt att detta också gäller för den nu
aktuella delen. Här finns också rester av ett stensträngssystem. Den juridiska
statusen bygger på de fornlämningar som ligger kvar, det vill säga L2011:4522 och
den kvarvarande delen av gravfältet L2011:4377. Alla fornlämningar har ett
fornlämningsområde, dvs. ett område som behövs för att tillse att fornlämningen
kan bevaras och förstås samt att dess vetenskapliga värde inte minskar. I detta
ingår också att den synliga delen av en fornlämning är indikativ, det vill säga den

På bilden till vänster är gravarna markerade med röda polygoner. Det
gulmarkerade området är föreslaget slutundersökningsområde. På bilden till
höger är fornlämningarna markerade. Det gröna området är slutundersökt.
Plangränsen följer den nord-sydliga gångvägen.
indikerar andra fornlämningar, sådana som inte kan ses ovan mark. Länsstyrelsen
bedömer att i princip hela den yta som kommunen vill ta i anspråk är att betrakta
som ett fornlämningsområde kopplade till de borttagna och kvarliggande
fornlämningarna. Inom detta område krävs tillstånd enligt 2 kapitlet
Kulturmiljölagen för alla markarbeten.
Området som kommer att utgöra förskolegård, berörs av ovanstående beskrivning
och ställningstagande från Länsstyrelsen, genom att området utgör ett
fornlämningsområde. Det innebär att alla ingrepp kommer att behöva
tillståndsprövas av Länsstyrelsen. Tillståndsansökan kommer att lämnas in för
lekredskap och annat som kräver grävning för fundament. Förhöjd bygglovsplikt
införs (a2), så att alla åtgärder och tillstånd hanteras av kommunens
bygglovskontor. En arkeologisk förundersökning kommer att göras under våren
2021, för att få kontroll på i vilka lägen som åtgärder kan göras mellan gravarna.
Ett numera urschaktat och utjämnat fornlämningsområde finns längs gång- och
cykelvägen mellan Idrottshallen och Ålerydsvägen i höjd med den nordligaste
bollplanen, där det tidigare har funnits en backstuga (RAÄ L2008:2285).

Offentlig och kommersiell service
Detaljplanen leder till att angelägna behov som nytt vårdboende, ny större förskola,
utökning av befintlig skola samt ny idrottshall kompletterar och utökar utbudet av
offentlig service i staden och stadsdelen. De tillkommande funktionerna har i sig
inte något större behov av exempelvis kommersiell service. Närmaste kommersiella
centrum är i Berga cirka 1 km nordost om planområdet.
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Sociala aspekter
Barnperspektivet
Detaljplanen innebär att förskola och skola upp till årskurs 6 blir viktiga
målpunkter för barn i dessa åldrar. Området ligger vid Konstruktörsgatans ände
och ansluter till park- och naturområden, vilket innebär en ganska lågexploaterad
miljö där kontakten till naturen finns i de flesta riktningar. Barnen kan från de
flesta håll ta sig till skolan via gång- och cykelvägar utan att korsa trafikerade gator.
Planeringen för området bygger på att trafik och angöring ska ha så lite påverkan
på miljön som möjligt och att en säker närmiljö ska kunna uppnås. I vissa punkter
korsar dock distributionstrafik gång- och cykelvägar. Här är det särskilt viktigt att
med till exempel avvikande markbeläggning markera dessa möten.

Trygghet
Samlokaliseringen av skola, förskola, vårdboende och idrottshall leder till en miljö
där verksamhet pågår under stora delar av dygnet, vilket bidrar positivt till
tryggheten i området. Den tydliga knutpunkten som tillskapas runt entréplatsen,
varifrån alla verksamheter nås, medför också en god orienterbarhet och läsbarhet.
För att ytterligare stärka tryggheten i området är god utomhusbelysning och
undvikande av undanskymda platser aspekter som bör beaktas.

Jämställdhet och mångfald
Ett väl utbyggt gång- och cykelvägsnät gör det enkelt att ta sig till målpunkterna
och gynnar särskilt kvinnor som i mindre grad är använder bil än män. Närmaste
busshållplats ligger dock inte i områdets omedelbara närhet, vilket kan upplevas
som en nackdel för människor som har svårt att gå längre sträckor.
Kombinationen av vårdboende och förskola kan leda till positiva effekter genom att
barn och äldre ser varandra och kanske också får möjlighet att knyta kontakt.

Gator och trafik
Gatunät och biltrafik
Planområdet nås med bil via Ålerydsvägen och därefter via Prickskyttegatan och
Konstruktörsgatan. Gatan avslutas med en vändplan i anslutning till den gång- och
cykelväg som passerar förbi bollplanerna och Bäckskolan. Konstruktörsgatan
trafikeras idag med cirka 900 fordon under ett vardagsdygn.
Utbyggnaden enligt detaljplanen beräknas alstra ca 600 fordon/dygn, vilket
innebär att trafiken på Konstruktörsgatan ökar till totalt 1500 fordon/dygn när
planen är genomförd. Detta är låga dygnsvärden för biltrafik men kan upplevas
som störande under rusningstiden på morgon och eftermiddag. Detaljplanen
innebär att Konstruktörsgatan kommer att avslutas med en vändplan längre åt
söder än tidigare, i höjd med de befintliga bostadshusen längst i norr. Härifrån nås
skola, idrottshall, vårdboende och förskola från en så gott som trafikseparerad
miljö.
Vid korsningen Haningeleden och Ålerydsvägen ingår en mindre del av
Ålerydsvägen och omgivande mark i planområdet. Skälet till att denna del ingår är
att den tidigare gällande planen inte stämmer med nuvarande markanvändning,
och att man i samband med denna plan tar tillfället i akt att uppdatera gällande
detaljplan. Ändringar som görs i denna del är att ersätta användningen
Trafikområde med användningen GATA, göra en justering i gränsen mot parkmark
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åt söder, möjliggöra en parkering inom idrottsområdet, samt att säkerställa en
säkrare anslutning av gång- och cykelvägen som ansluter i nordost och som leder
fram till den nya idrottshallen.

Gång- och cykeltrafik
Väl utbyggda gång- och cykelvägar förbinder Berga med centrala Linköping och
andra delar av staden. En gång- och cykelväg förbinder planområdet med gångoch cykelvägen utmed Haningeleden där Ålerydsvägen ansluter till Haningeleden,
och passerar genom Skarpans friluftsområde. Mellan skolan och byggnaden med
omklädningsrum finns en gång- och cykelväg som leder norrut över
Smedstadsbäcken.
I anslutning till området, precis norr om Smedstadsbäcken planeras för ett nytt
område med 500-700 bostäder i flerfamiljshus och småhus. Inom området
planeras också en kombinerad skola och förskola samt ett parkeringshus.
Detaljplanen för Ljushuvudet 2 m.fl. har anpassats till det planerade området och
binds samman med den gång- och cykelbro som förbinder områdena emellan.
Den idrottshall som planeras syftar till att användas för den skola som planeras
inom området norr om bäcken. Idrottshallen har placerats i nära anslutning till
gång- och cykelbanan, som ges en ny placering, något västerut. Idrottshallen ligger
cirka 350 meters gångavstånd från den planerade skolan. Idrottshallen ena entré
har planerats på byggnadens norra sida eftersom majoriteten av skolbarnen
förväntas angöra från detta håll.
Konstruktörsgatan har gång- och cykelbana på den östra sidan. Se situationsplan
på sid 14. Gång- och cykelvägen som leder över Smedstadsbäcken förskjuts åt
sydväst för att ge bättre plats åt Bäckskolan och den inlastningszon som krävs här.
Mellan flerbostadshusen inom kvarteret Lusthuset och den planerade byggnaden
för förskola och vårdboendet, planeras en ny gång- och cykelväg som förbinder
ytan med parkområdet öster om bostadshusen och den befintliga gång- och
cykelvägen utanför planområdet. Angöring för transporter till byggnaden för
förskola och vårdboende samt Bäckskolan kommer att på två ställen korsa en gångoch cykelväg, se illustration nedan.
Genom att Konstruktörsgatan avslutas längre åt söder, ger det möjlighet till en
bilfri platsbildning i anslutning till de funktioner som samlas kring ytan. ”Osynliga”
gränser mellan kvartersmark och allmän plats rekommenderas här för att ge
känslan av en större sammanhängande yta.

Angöring
Området är i hög grad trafikseparerat. Transporter till de olika målpunkterna sker
från Konstruktörsgatans norra ände och över kvartersmark. Från
Konstruktörsgatan till målpunkterna kommer gång- och cykelväg att korsas på två
ställen. Korsningspunkterna, där olika trafikslag möts, behöver vara tydligt
markerade med avvikande färg- eller markbeläggning.
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Schematisk redovisning av angöring till vård- och förskolebyggnaden (orange
linje). Korsning med gång- och cykelväg inom röda cirklar (Ramböll).
Angöring till den gemensamma byggnaden för förskola och vårdboende med
tillhörande kök, är vid byggnadens sydvästra gavel, där också parkering för
personer med nedsatt rörelseförmåga planeras. För att undvika backningsrörelser,
och för att även kunna angöra till Bäckskolan på ett trafiksäkert sätt, är en
vändplan lokaliserad till Bäckskolans södra hörn. Ytan ska vara väl separerad från
skolgården. Angöring för personer med nedsatt rörelseförmåga till skolan sker på
samma sätt. Angöring till idrottshallen kan ske från vändslingan i
Konstruktörsgatans norra ände. Bussangöring finns i anslutning till parkeringen
söder om idrottshallen, samt inom parkeringen i planområdets sydvästra del, mot
Haningeleden.
Linköpings kommun strävar efter hållbara transportbeteenden och en högre
användning av gång och cykel, framför allt i tätorterna. Hämtning och lämning
med bil planeras att ske på områdets anordnade parkeringar, möjlighet finns dock
för att göra snabba stopp i vändzonen på Konstruktörsgatan.

Parkering
Bilparkering
Behovet av bilparkering har utretts för planområdet. Parkeringsbehovet enligt
Parkering i planering och bygglov, Linköpings kommun 2012 är totalt 115 platser.
Parkeringsbehovet är beräknat utifrån de byggrätter som tillskapas inom
planområdet och tar hänsyn till de gemensamma ytor (kök och matsal om totalt
1100 m2) som fördelats mellan skola (400 m2), förskola (300 m2) och vårdboende
(300 m2).





Parkeringsbehovet för skola är 42 platser varav 12 för anställda och 30 för
besökare och baseras på en bruttoarea om 6000 m 2.
Parkeringsbehovet för förskola är 22 platser varav 10 för anställda och 12 för
besökare och baseras på en bruttoarea om 2300 m2.
Parkeringsbehovet för vårdboende är 19 platser varav 8 för anställda och 11 för
besökare och baseras på en bruttoarea om 7800 m2.
Parkeringsbehovet för idrottshall är en uppskattning och bedöms vara 32
platser.

Acceptabelt avstånd mellan bilparkering och arbetsplatser är enligt samma
planeringsunderlag 800 m.
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Genom att de olika verksamheterna på platsen pågår under olika tider på dygnet,
finns goda förutsättningar för samutnyttjande av parkeringsplatserna. Antalet
platser har dimensionerats efter den tidpunkt då högst sammanlagd belastning
beräknas uppstå, under vardagar klockan 17-22. Parkeringsbehovet mellan dessa
klockslag är beräknat till 68 platser. Dagtid beräknas parkeringsbehovet vara 48
platser och under helger 52 platser.
Den befintliga parkering som finns inom fastigheten Lekstugan 1, omarbetas och
kommer att ligga söder om idrottshallen. Parkeringen beräknas rymma cirka 50 pplatser, inklusive platser för personer med nedsatt rörelseförmåga. Inom den
parkering som planeras i planområdets sydvästra del, vid korsningen mellan
Haningeleden och Ålerydsvägen finns utrymme för 84 platser, samt angöring för
buss. Parkeringen ligger cirka 350 m från den kommande idrottshallen, vilket är ett
godtagbart avstånd. Denna parkering kommer också att användas för bilburna
besökare till friluftsytorna i området. Parkeringsbehovet kommer att studeras
vidare efter samråd, eftersom Linköpings kommun arbetar med att ta fram nya
parkeringstal. Utformning och omfattning av parkering kan därför komma att
påverkas.
Angående parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga, se även avsnitt Ny
bebyggelse/ Tillgänglighet.
Cykelparkering
Parkeringsbehovet för cykel, enligt Parkering i planering och bygglov, Linköpings
kommun 2012 är totalt 403 platser. För låg- och mellanstadium har beräkningarna
utgått från ett medeltal på 35 platser per 1000 m2 BTA. Medeltalet är beräknat
utifrån ett spann mellan 30 platser (lågstadium) och 50 platser (högstadium och
gymnasium), per 1000 m2 BTA. Parkeringarna ska erbjuda fastlåsningsmöjlighet
och det bör även finnas väderskyddade platser. Parkeringsbehovet är beräknat
utifrån de byggrätter som tillskapas inom planområdet och tar hänsyn till de
gemensamma ytor (kök och matsal om totalt 1100 m2) som fördelats mellan skola
(400 m2), förskola (300 m2) och vårdboende (300 m2).





Parkeringsbehovet för skola är 210 platser varav 18 för anställda och 92 för
besökare, föräldrar och barn och baseras på en bruttoarea om 6000 m2.
Parkeringsbehovet för förskola är 51 platser varav 10 för anställda och 12 för
besökare, föräldrar och barn och baseras på en bruttoarea om 2300 m2.
Parkeringsbehovet för vårdboende är 62 platser för anställda och personal
besökare och baseras på en bruttoarea om 7800 m2.
Parkeringsbehovet för idrottshall bedöms vara 80 platser.

Cykelparkering bör finnas nära målpunkterna. Därför finns inte samma möjlighet
till samutnyttjande som med bilparkering. Parkering för de aktuella
verksamheterna ska lösas inom den egna fastigheten.
Totalt 400 cykelparkeringar är redovisade inom kvartersmark, se illustration på sid
14. Inom Bäckskolans tomt inryms 210 parkeringar mellan skolbyggnadens
sydöstra fasad och gång- och cykelvägen. För förskolan och vårdboendet kan
behovet av cykelparkering lösas i anslutning till vårdboendets entré och längs
byggnadens fasader, totalt 118 platser. I anslutning till idrottshallen är 72
parkeringar inrymda intill byggnaden. Möjligheter finns att inrymma ytterligare
cykelparkering inom kvartersmark i flera lägen inom respektive fastighet. Inom
entréplatsen som är allmän platsmark, finns möjligheter att inrymma ytterligare
cykelparkeringar för allmänt behov.
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Kollektivtrafik
Översiktsplan för staden har en tydlig inriktning på förtätning i befintliga områden
intill kollektivtrafikstråk. Ett flertal busslinjer trafikerar Berga. Busshållplatser
finns på 500-700 m gångavstånd från planområdet, till exempel vid Ålerydsvägen,
vilket betraktas som godtagbara avstånd.

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 Undersökning om detaljplanen antas
medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen har resulterat i att ingen
utförlig miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.

Miljöteknisk markundersökning
Miljöteknisk markundersökning har inte bedömts nödvändig, då inga
verksamheter förekommit på platsen som skulle kunnat leda till markföroreningar.
Inom Berga äng finns naturligt förekommande barium och kobolt, detta leder inte
till några problem men viss hantering vid själva genomförandet.

Buller och luft
Avståndet till Haningeleden som är ett trafikerat stråk är cirka 400 m, vilket leder
till att trafiken inte medför någon bullerproblematik för verksamheterna inom
planområdet. Då planområdet ligger invid en återvändsgata med låga trafikflöden
och låga hastigheter, är bedömningen att det inte finns någon bullerproblematik
som behöver hanteras. Luftkvalitén bedöms också som god.

Klimatanpassning
Enligt Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) bör friytor vid förskola och skola
kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden. Lövskugga ger ett värdefullt UVskydd, men även pergolor och andra konstruktioner kan vara alternativa lösningar.
Inom förskoletomten finns gott om träd som ger skugga. Ett solskyddstak planeras
även att uppföras här. Inom skoltomten kan fler träd planteras. Utöver träd kan
solskydd uppföras.
Generellt är risken liten för att bebyggelsen ska drabbas av översvämningar i
samband med skyfall, då bebyggelsen är planerad så att avrinningsvägar för
dagvattnet inte hindras. Skador på skolbyggnadens sydvästra del, vid en eventuell
översvämning vid ett 1000-årsflöde i Smedstadsbäcken kan förhindras med
höjdsättning av kvartersmarken till en säker nivå.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Ledningsstråk för vatten och avlopp finns i Konstruktörsgatan. Även en
huvudvattenledning ligger här. Huvudvattenledningen fortsätter väster om
Bäckskolan och sedan norr om skolan innan den korsar Tinnerbäcken. En
huvudvattenledning ligger även i gång- och cykelvägen mellan Bäckskolan och den
planerade byggnaden för förskola och vårdboende inom fastigheten Lägerbålet 1.
En spillvattenledning ansluter till den nordöstra gränsen för Ljushuvudet 2
(Bäckskolan).
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Genom att detaljplanen innebär ganska omfattande förändringar av gränser mellan
allmän platsmark och kvartersmark, samt att nya lägen tillkommer för byggnader,
innebär det att VA-ledningar som tidigare låg i Konstruktörsgatan kommer att
behöva flyttas. Områden för allmännyttiga underjordiska ledningar (u) anpassas
till ledningarnas nya och i vissa fall befintliga lägen, inom Lägerbålet 1 och
Ljushuvudet 2. VA-ledningar kommer även att finnas inom den allmänna
platsmarken.

Brandpost
En befintlig brandpost finns vid den nuvarande vändplanen i norra änden av
Konstruktörsgatan. Genom att omfattande förändringar sker av gränser mellan
kvartersmark och allmän plats, samt att VA-ledningar flyttas, bör måste även ett
nytt läge för brandpost bestämmas i överenskommelse med Tekniska verken och
Räddningstjänsten.
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Dagvatten
Gällande översiktsplan och dagvattenstrategi anger en dagvattenhierarki som är:






Lokalt omhändertagande av dagvatten. I första hand inom den egna
fastigheten eller kvartersmark.
Fördröjning nära källan och trög avledning. Där fullständigt lokalt
omhändertagande inte är möjligt ska fördröjning i öppet dagvatten nära källan
väljas.
Samlad fördröjning. Dagvatten från ett större område samlas till öppna
dagvattenlösningar för långsam avledning, ex. dammar.
Ledningsnät. Tillåter inte förutsättningarna något av tidigare alternativ ska
dagvatten avledas i dagvattenledningar.

Dagvattenledningar finns i Konstruktörsgatan och dess förlängning mot
Smedstadsbäcken, sydväst om Bäckskolan.
En dagvattenutredning har gjorts i samband med planarbetet (Ramböll 2020-0925). Enligt utredningen bedöms föreslagna anläggningar kunna fördröja och rena
dagvattnet i god utsträckning innan vidare avledning mot recipienten
Tinnerbäcken, trots att koppar och kvicksilver överskrider riktvärdet, samt att
kvicksilver, PAH16 och BAP ökar i mängd. Takvatten från byggnader bör i så stor
utsträckning som möjligt avledas via utkastare för ytlig avledning till diken.
Generellt är risken liten för att bebyggelsen ska drabbas av översvämningar i
samband med skyfall. För att sakta ner och minska dagvattenavrinningen inom
allmän platsmark är det önskvärt att körytor och uppställningsplatser utformas
med genomsläppliga marklager i den mån det är möjligt. Vidare kan träd planteras
i skelettjordar med viss möjlighet till fördröjning av ytterligare dagvatten.

Dagvattenhantering inom Lekstugan 1.
Inom Lekstugan 1 föreslås att ett nytt dagvattenmagasin anläggs för fördröjning av
dagvatten innan vidare avledning till Tekniska verkens ledningsnät. Inom allmän
platsmark föreslås en växtbädd anläggas inom vändplanen i anslutning till
Lekstugan 1.
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Dagvattenhantering inom Lägerbålet 1.
Inom Lägerbålet 1 föreslås dagvattnet inom fastigheten avledas både söderut och
norrut. I norra delen av fastigheten som ska utformas som förskolegård föreslås
nya diken anläggas för fördröjning, rening och avledning av dagvattnet. Söder om
byggnaden föreslås ett nedgrävt magasin där dagvattnet fördröjs innan vidare
avledning via ny ledning i riktning mot Smedstadsbäcken.

Dagvattenhantering inom Ljushuvudet 2.
Inom Ljushuvudet 2 är erforderlig magasinsvolym 55 m3 för att
dagvattenavrinningen från fastigheten inte ska öka. Nya diken föreslås för
fördröjning, rening och vidare avledning mot Smedstadsbäcken. Ett dike som
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passerar över skolgårdens norra del får inte utformas med ett större djup. Området
ska vara tillgängligt för servitut, och läggs ut för att säkerställa avrinningen från
gång- och cykelvägen mellan skolan och byggnaden för förskola och vårdboende.

Dagvattenhantering inom Lagandan 1.
Inom Lagandan 1 kommer befintlig grusparkering förbli grusparkering.
Dagvattenavrinningen bedöms inte öka från fastigheten. Nytt dike föreslås i norra
delen av parkeringen med avledning av dagvatten mot Smedstadsbäcken.

Fjärrvärme/fjärrkyla
Fjärrvärmeledningar finns i Konstruktörsgatan, samt i gång- och cykelvägen
mellan Bäckskolan och den planerade byggnaden för förskola och vårdboende. Där
ledningarna korsas finns en fjärrvärmekammare. Bäckskolan och andra befintliga
byggnader i området är anslutna till fjärrvärmen. De planerade nya byggnaderna
föreslås anslutas till fjärrvärme.
Genom att detaljplanen innebär ganska omfattande förändringar av gränser mellan
allmän platsmark och kvartersmark, samt att nya lägen tillkommer för byggnader,
innebär det att fjärrvärmeledningar som tidigare låg i Konstruktörsgatan kommer
att behöva flyttas. Området för allmännyttiga underjordiska ledningar (u-område)
anpassas till ledningarnas nya läge inom Lägerbålet 1.

El
Elledningar finns i alla gator och gång- och cykelvägar genom området. En befintlig
transformatorstation finns strax utanför planområdets nordöstra hörn. En ny
transformatorstation planeras inom parkeringsplatsen, söder om idrottshallen (E).
Genom att detaljplanen innebär ganska omfattande förändringar av gränser mellan
allmän platsmark och kvartersmark, samt att nya lägen tillkommer för byggnader,
innebär det att elledningar som tidigare låg i Konstruktörsgatan kommer att
behöva flyttas.

Tele och opto
Optoledning finns i gång- och cykelvägen mellan Bäckskolan och den planerade
byggnaden för förskola och vårdboende. Ledningarna viker av i Konstruktörsgatan
söderut.
Genom att detaljplanen innebär ganska omfattande förändringar av gränser mellan
allmän platsmark och kvartersmark, samt att nya lägen tillkommer för byggnader,
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innebär det att tele- och optoledningar som tidigare låg i Konstruktörsgatan
kommer att behöva flyttas.

Avfall
Den gemensamma matsal som planeras för Bäckskolan, vårdboendet och förskolan
alstrar en del avfall. Hämtning av avfall för matsal/kök och för övriga verksamheter
inom kvarteret är planerat att ske via den körbara passage som passerar vård- och
förskolebyggnadens västra hörn. Angöring för sophämtningsfordon till Bäckskolan
är via den vändplan som planeras i skolfastighetens södra hörn. Ytan är tillräckligt
stor för att backningsrörelser ska kunna undvikas av säkerhetsskäl och kommer
även att betjäna vårdboendet och förskolan. God access finns intill idrottshallen för
hämtning av avfall så att backningsrörelser kan undvikas.

Avvägningar och hänsyn till motstående intressen
En detaljplan innebär som helhet ett stort antal avvägningar mellan enskilda och
allmänna intressen. I denna detaljplan har vissa avvägningar identifierats som
särskilt viktiga att belysa.
Rivning av bebyggelse och skydd av kulturmiljö
Detaljplanen föreslår att förskolan Konstruktörsgatan 29 (Skarpan) ska rivas för att
möjliggöra en mer ändamålsenlig planering av området som helhet. Förskolan har
ett stort kulturmiljövärde och en rivning medför att kulturmiljön skadas. Dock
finns några jämförbara förskolor i kommunen, och kommunen har därför bestämt
att någon av dessa bör bevaras. En förskola i Skäggetorp som har flera likheter med
den som ska rivas kan bli aktuell att bevara. På så vis kommer den förskolan att
representera tidsepoken och en värdefull berättelse i stadens utveckling. Genom att
en jämförbar förskola skyddas och den aktuella förskolan får rivas, möjliggörs en
samlokalisering av olika samhällsnyttiga funktioner i detaljplanen.
Bäckskolan har också ett kulturhistoriskt värde. Detaljplanen möjliggör byggnader
i två våningar inom skolområdet, genom att i första hand befintliga byggnader
byggs på med en våning. Föreslagna åtgärder innebär att man måste iaktta
varsamhet vid nybyggnader och till/påbyggnader samt vid bevarande av de
ursprungliga byggnaderna.
Ianspråktagande av parkmark
Detaljplanen innebär att en del parkmark tas i anspråk för kvartersmark. Det
medför även att en del träd kommer att behöva tas ned och att ekologiska samband
riskerar att försvagas, samt att friytorna minskar. Kommunen har bedömt att de
verksamheter som föreslås i detaljplanen är viktiga samhällsfunktioner och att den
samordning av funktionerna som planeras, innebär stora fördelar. För att minska
den negativa påverkan som intrången innebär, ska en del kompensationsåtgärder
diskuteras och föreslås.
Strandskydd
Ett visst intrång görs i strandskyddet längs Smedstadsbäcken. Kommunen
bedömer dock att tillgängligheten till Smedstadsbäcken inte försämras av planerad
utökning av kvartersmarken vid Bäckskolan och för parkeringen i planområdets
sydvästra del. Kommunen bedömer inte heller att växt- och djurlivet påverkas
negativt. Därmed anser kommunen att balansen mellan strandskydd och
kvartersmark är en rimlig avvägning.
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Fortsatt arbete
Kompensationsåtgärder som har koppling till natur- och parkmiljön kommer att
utredas vidare under planprocessen.
Planbestämmelser som anger varsamhet vid bevarande av bebyggelse, samt
bestämmelser som styr bebyggelsens gestaltning kommer att bearbetas vidare.
Parkeringsbehovet kommer att studeras vidare efter samråd, eftersom Linköpings
kommun arbetar med att ta fram nya parkeringstal.
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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.
Samråd

Kvartal 1 2021

Granskning

Kvartal 3 2021

Antagande

Årsskifte 2021/2022

Laga kraft

Tidigast kvartal 1 2022

Tidplan för detaljplanens genomförande
Tidplanen för genomförande är preliminär. Utbyggnad av allmän platsmark och
kvartersmark kan komma att byggas ut parallellt vilket kommer studeras i den
fortsatta processen.

Start utbyggnad allmän plats

Tidigast våren 2022

Start utbyggnad kvartersmark

Under 2023

Färdigställande allmän plats

Årsskifte 2024/2025

Kommunen genom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens Stadsmiljökontor
ansvarar för projektering och utbyggnad av gator och ledningar. Arbetet med att
färdigställa allmän platsmark delas oftast upp i två etapper där den första etappen
avser nedläggning av ledningar och anläggande av gata med enklare beläggning
som kan användas av byggtrafiken till de olika kvarteren. När sedan byggnationen
inom kvarteren närmar sig färdigställande kan allmän platsmark färdigställas med
sina slutliga ytskikt inklusive plantering av träd m.m.
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Genomförandetid
Planens genomförandetid är 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 t.ex.
förlorad byggrätt.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Allmän plats
Linköpings kommun är huvudman för allmänna platser inom planområdet. Det
innebär att kommunen ansvarar för nybyggnad, ombyggnad och drift och
underhåll av dessa områden.
Markskötsel allmän plats
Omfattningen av allmän platsmark förändras genom den nya detaljplanen. Allmän
platsmark övergår till kvartersmark, nya gång- och cykelvägar tillkommer,
markupplåtelse ändras för befintlig gång- och cykelväg samt att kvartersmark
övergår till allmän platsmark. Se vidare i avsnitt Fastighetsrättsliga frågor och
konsekvenser samt Ekonomiska frågor/ Kommunala investeringar och
kostnader.
Kvartersmark
Fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomförande inom kvartersmarken
genom att respektive fastighet utformas och bebyggs enligt detaljplanen.
Utbyggnaden av området är planerad så att befintliga verksamheter inte påverkas.
Vårdboendet och förskolan byggs i en första etapp. Därefter kan befintlig förskola
rivas och idrottshall uppföras. Utbyggnaden av Bäckskolan kan ske oberoende av
övrig utbyggnad.
Teknisk försörjning
Respektive ledningsägare är huvudman för de allmänna ledningar som
förekommer inom planområdet (primärsystemet). De svarar för byggande, skötsel
och underhåll av de allmänna ledningarna inom den allmänna platsmarken fram
till anvisade förbindelsepunkter.
Fastighetsägare ansvarar för och bekostar all utbyggnad av sekundärsystemet inom
kvartersmarken från förbindelsepunkter anvisade av ledningsägarna till
primärsystemet. Fastighetsägarna ska underrätta ledningsägarna när anslutning
till de allmänna ledningarna är aktuellt.
Eventuella nödvändiga omläggningar och andra ingrepp i allmänna ledningar som
krävs för att genomföra detaljplanen ska ske i samråd med respektive
ledningsägare och bekostas av exploatören.
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Avtal
Ramavtal
Ett ramavtal har tecknats mellan Linköpings kommun och Lejonfastigheter AB som
reglerar parternas åtaganden och kostnadsfördelning inom arbetet med
detaljplanen och principerna för dess genomförande.
Exploateringsavtal
Inför granskning av detaljplanen upprättas exploateringsavtal mellan Linköpings
kommun och Lejonfastigheter AB. I exploateringsavtalet kommer marköverlåtelse
och markupplåtelse regleras, villkor och ansvar för detaljplanens genomförande
samt parternas ekonomiska åtagande, exempelvis kostnader för planprövning,
iordningställande av allmän plats m.m.
Övriga avtal
Lejonfastigheter kommer teckna avtal med Tekniska verken AB med anledning av
de omfattande ledningsomläggningar som behöver ske på grund av den ändrade
markanvändningen.
Ett arrendeavtal avseende parkering inom Lagandan 1 kommer tecknas mellan
Linköpings kommun och Lejonfastigheter för att täcka behovet av parkering inom
planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Fastighetsägare:
Fastigheterna Lägerbålet 1, Lagandan 1 och 2, Västberga 1:1 ägs av Linköpings
kommun och fastigheterna Ljushuvudet 2 och Lekstugan 1 ägs av Lejonfastigheter.

Fastighetsbildning
Detaljplanen leder till omfattande fastighetsbildningsåtgärder, i syfte att kunna
inrymma de önskade verksamheterna på platsen, samt att få en mer ändamålsenlig
och effektiv markanvändning.
Konstruktörsgatan får en något annan sträckning vilket innebär att den allmänna
platsmarken därmed förskjuts åt sydväst. Förändringarna motiveras av ett behov
av mer effektivt markutnyttjande, samt att platsbildningen vid gatans ände får en
tydligare och mer trafiksäker planering. Kvartersmarken utökas för skola och
förskola, men minimeras för idrottshallen. Flera fastighetsregleringar kommer ske
vilka syftar till att fastighetsgränser och planerad/pågående markanvändning ska
stämma överens.
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Karta över fastighetsrättsliga åtgärder inom planområdet, norra delen.

Karta över fastighetsrättsliga åtgärder inom planområdet, södra delen.
Nedan följer en lista på de olika fastighetsbildningsåtgärder som kommer att
krävas för genomförande av detaljplanen. Bokstäverna A, B, C etcetera hänvisar till
kartan på föregående sida.
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Lägerbålet 1
 Utökas med område A från Västberga 1:1 (förskoletomt)
 Utökas med område B från Västberga 1:1 (entréplats)
 Avstår område C till Västberga 1:1 (gång- och cykelväg)
 Avstår område D till Västberga 1:1 (gång- och cykelväg åt söder)
 Utökas med område N från Lagandan 1
 Utökas med område M från Lekstugan 1
Lagandan 1
 Utökas med område E över Västberga 1:1 (parkering vid Ålerydsvägen)
 Avstår område F till Västberga 1:1 (gång och cykelväg)
 Avstår område P till Västberga 1:1 (eventuellt utrymme för gång- och cykelväg
vid Haningeleden)
 Avstår område N till Lägerbålet 1
Lagandan 2
 Avstår område G till Västberga 1:1
 Avstår område H till Ljushuvudet 2
Ljushuvudet 2
 Utökas med område J från Västberga 1:1 (skolgård norr, söder samt mot gångoch cykelväg)
 Utökas med område H från Lagandan 2
Lekstugan 1
 Avstår område K till Västberga 1:1 (entréplats)
 Avstår område L till Västberga 1:1 (park)
 Avstår område M till Lägerbålet 1
Västberga 1:1, allmän plats
 Avstår område A till Lägerbålet 1
 Avstår område B till Lägerbålet 1
 Utökas med område C från Lägerbålet 1
 Utökas med område D från Lägerbålet 1
 Avstår område E till Lagandan 1
 Utökas med område F från Lagandan 1
 Utökas med område P från Lagandan 1
 Utökas med område G från Lagandan 2
 Avstår område J till Ljushuvudet 2
 Utökas med område K och L från Lekstugan 1

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Nedan följer en lista på de fastighetsrättsliga konsekvenser som detaljplan medför,
för varje fastighet.
Lägerbålet 1
Fastigheten utökas så att förskola med tillhörande förskolegård, samt vårdboende
med gård kan inrymmas inom den. En gemensam entréplats möjliggörs också.
Från fastigheten regleras också mark för att möjliggöra en gång- och cykelväg längs
södra gränsen.
Lagandan 1
Fastigheten utökas i korsningen Ålerydsvägen-Haningeleden för att
överensstämma med pågående markanvändning, samt för att en mer yteffektiv
parkering ska kunna inrymmas på platsen. Den gång- och cykelväg som ligger inom
fastigheten och förbinder ovan nämnd parkering med Bäckskolan överförs till
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allmän platsmark, med motiveringen att viktiga allmänna stråk bör ligga inom
allmän platsmark.
Lagandan 2
Lagandan 2 är i (tidigare) gällande detaljplan en ej genomförd parkering som idag
är en ganska odefinierad grönyta. Denna yta ersätts i föreliggande aktuell
detaljplan av ett mindre parkavsnitt, samt att ett mindre område regleras till
skolfastigheten. Inget behov finns därmed av att fastigheten finns kvar, och den
kan regleras bort i sin helhet och avregistreras. Behovet av parkering löses i annan
del av detaljplanen.
Ljushuvudet 2
Ljushuvudet 2 inrymmer Bäckskolan. Skoltomten har behov av att utökas, för att
möjliggöra ett större antal elever på skolan. Genom föreslagna fastighetsregleringar
kan skolan utökas både åt sydväst och nordost.
Lekstugan 1
Fastigheten minimeras i storlek och optimeras för idrottshall och parkering. För att
i viss mån kompensera att parkmark inom detaljplanen tas i anspråk för
kvartersmark, övergår ett område från fastigheten till parkmark.
Västberga 1:1 allmän plats
Fastigheten utökas i vissa delar och minskar i andra. Mer omfattande förändringar
är att vissa parkområden minskar i omfattning, genom att marken regleras till
skola och förskola, samt att gång- och cykelvägar över allmän plats tillkommer.
Genom regleringarna blir den allmänna platsmarken konsekvent genomförd och i
överensstämmelse med den faktiska markanvändningen.

Servitut
Ljushuvudet behöver ta väg över Lägerbålet 1 för att ansluta till allmän gata. Nytt
servitut bildas belastande Lägerbålet 1 till förmån för Ljushuvudet 1. Området för
servitutet markeras med (a2) på plankartan. Ett område som reserveras för servitut
avseende rätt till dike för dagvatten över den nordöstra delen av skoltomten, för att
säkerställa avrinning från gång- och cykelvägen som går mellan skolan och
förskoletomten läggs också in på plankartan (a3).

Ledningsrätter samt övriga rättigheter
Planområdet berörs inte av några befintliga ledningsrätter. Genom
markregleringarna mellan allmän plats och kvartersmark, kommer en del
ledningar att behöva förläggas inom kvartersmark. Möjlighet att bilda ledningsrätt
ges inom dessa områden, på plankartan markerade u-områden. U-området är
beläget inom marken för förskolan och vårdboendet.
Inom Lekstugan 1 föreslås en teknisk anläggning (E) avseende
transformatorstation. Området kan upplåtas med nyttjanderätt, ledningsrätt eller
avstyckas och överlåtas till Tekniska verken. Avtal om detta skall upprättas mellan
Lejonfastigheter och Tekniska verken.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kostnaderna för upprättande av detaljplan med tillhörande utredningar kommer
att regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och nuvarande fastighetsägare.
Därmed ska ingen ytterligare planavgift erläggas i samband med kommande
bygganmälan eller bygglov. Även fördelning av kostnader för utbyggnad och
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ombyggnad av allmänna anläggningar ska regleras i exploateringsavtal mellan
parterna.
Fastighetsägare bekostar detaljplanens genomförande inom kvartersmark.

Kommunala investeringar och kostnader
Kommunens investeringskostnader för allmän platsmark utgörs i huvudsak av den
nya entréplatsen och vändzonen i den centrala delen av området samt omläggning
och nyanläggning av gång- och cykelvägar.
Kommunens drift- och skötselkostnader för den mark som överförs från
kommunens fastighet Västberga 1:1 till kvartersmark kommer upphöra. Nya
kostnader kommer att uppstå för den gång- och cykelväg mellan Ålerydsvägen och
skolan, vilken tidigare legat på kvartersmark. Kostnader kommer även att uppstå
för den gång- och cykelväg som planeras mellan Lägerbålet 1 och Lusthuset 1. Nya
kostnader uppstår även för den mark som förs från Lekstugan 1 till allmän plats,
park.
Tekniska verken i Linköping AB bekostar förbättringsarbeten för deras
ledningsnät. Ledningsflytt orsakat av exploateringen bekostas av Lejonfastigheter
AB genom avtal med Tekniska verken AB.
Utbyggnad av allmän plats bekostas av Linköpings kommun som sedan tar ut
kostnaderna som exploateringsbidrag av Lejonfastigheter vilket regleras i
exploateringsavtal.

Fastighetsbildning mm
Lejonfastigheter bekostar samtliga fastighetsbildningsåtgärder som detaljplanen
innebär.

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter ska betalas enligt gällande taxa.

Bygglov, anmälan och planavgift
Lejonfastigheter står för de kostnader som uppstår i och med bygglovsansökan och
bygganmälan.
Ingen planavgift tas ut vid bygglov eftersom detaljplanens kostnader regleras
mellan exploatör och kommun i avtal.

Ekologiska kompensationsåtgärder
Detaljplanen innebär att naturmark tas i anspråk för byggnation. De naturvärden
som förloras ska kompenseras och kommer utredas vidare i det fortsatta
planarbetet. Kostnader för åtgärderna ska fördelas mellan kommunen och
byggaktörerna.

Tekniska frågor
Allmän plats
Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft, byggs den allmänna platsmarken ut i
samband med eventuella omläggningar av Tekniska verkens ledningar som
behöver ske. Preliminär tidplan anges under Organisatoriska frågor ovan.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Tekniska verken är huvudman för det allmänna vatten-, avlopps- och
dagvattennätet både inom detaljplanen och i omgivande områden. Tekniska verken
svarar därmed för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad
anslutningspunkt.
Dagvattnet på kvartersmark omhändertas lokalt. Åtgärder vidtas på kvartersmark
så att den framtida dagvattenavledningen samt föroreningsmängden från
planområdet inte ökar jämfört med dagens befintliga markanvändning. Se vidare
under rubrik Dagvatten.
Fjärrvärme/fjärrkyla
Tekniska verken är huvudman för det allmänna nätet för fjärrvärme och fjärrkyla
och svarar för drift fram till anvisad anslutningspunkt.
El
Tekniska verken är huvudman för det allmänna elnätet och svarar för drift fram till
anvisad anslutningspunkt.
Opto
Utsikt Bredband AB har idag ledningar i anslutning till planområdet som går att
ansluta till.
Avfall
Hämtning av avfall sker av Tekniska verken i Linköping AB via Konstruktörsgatan
och över föreslagen platsbildning. Avfallshantering för de olika verksamheterna
löses separat inom respektive byggrätt.

Geoteknik
En geoteknisk undersökning av området har gjorts. Preliminärt bedöms
grundläggning för ny bebyggelse ske med platta på mark. För vissa delar av
byggnad inom Lägerbålet 2 kan ytterligare grundförstärkning krävas. Om källare
anläggs kan vattentät grundläggning komma att behövas för att inte påverka
grundvattennivån. Detaljerade geotekniska undersökningar krävs innan
byggskedet.
Radonmätning har gjorts i samband med den geotekniska undersökningen och
visar på normalradonmark. Byggnaderna ska grundläggas radonsäkert förutsatt
eventuella framtida mätningar inte påvisar något annat.
Se vidare Mark och geoteknik.
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Undersökning om detaljplanen
antas medföra betydande
miljöpåverkan

Vad innebär betydande miljöpåverkan?
Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken 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 upprätta 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 Plan och bygglagen 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 Miljöbalkens 6 kap, 1998:808) 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 samt vid beslut om antagande.

Orientering
Detaljplanen möjliggör en ny byggnad som inrymmer en förskola med 160 platser
och ett vårdboende med 90 platser, samt ett gemensamt kök och matsal inom
fastigheten Lägerbålet 2. Förskolegården planeras inom ett tidigare parkavsnitt.
Förskolan ersätter den befintliga förskolan som rivs. På platsen för den tidigare
förskoletomten får en idrottshall uppföras. Bäckskolan ges möjlighet att byggas i 2
våningar och skoltomten utvidgas och anpassas för ett större elevantal. I sydvästra
delen av planområdet utnyttjas ett markområde som inrymmer parkeringar mer
effektivt. Parkering och transporter samordnas/samutnyttjas.

Slutsats och ställningstagande
Detaljplanen medför viss negativ påverkan. De aspekter som påverkas mest är att
grönytor minskar något i omfattning, samt att en skyddsvärd förskola rivs. Ett
effektivt resurs- och markutnyttjande som möjliggörs i planen genom exempelvis
47
Detaljplan i Berga för Ljushuvudet 2 m.fl.

samutnyttjande av funktioner som kök och matsal, samt parkering, bidrar dock till
positiva effekter. Exploateringen innebär inte heller någon negativ påverkan i den
mening att miljökvalitetsnormer överskrids eller att buller och andra typer av
störningar och påverkan överskrider acceptabla nivåer.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte
bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och Miljöbalkens 6 kap). Motivet till ställningstagandet
grundas på ovanstående beskrivning, den analys som redovisas i miljöchecklistan
samt aktuellt underlagsmaterial, se rubrik Referenser.
Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt Plan och bygglagen 4 kap 34§ behöver
därför inte upprättas för ”Detaljplan i Berga för Ljushuvudet 2 m.fl.”.

Miljöchecklista
Miljöchecklistan nedan utgör en grund 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
bedömd medföra på miljön. Med miljöeffekter (enligt Miljöbalken 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 gör en sammanvägd bedömning
och summering av planens påverkan.
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Kategori

Parameter

Markanvändning och
markförhållanden

Markanvändning

Geologi

Förorenad
mark

Vatten och
MKN för
vatten

Yt- och
grundvatten

Dagvatten

Platsens nuläge

Planens påverkan

Planområdet är beläget
inom och i anslutning till
ett grönområde som är
värdefullt för bland annat
rekreation. Skola och
förskola finns på platsen
idag. Ett område för
vårdboende är planlagt
men obebyggt.

Planens genomförande
innebär viss omfördelning
och ändring av pågående
markanvändning inom
den mark som är
ianspråktagen. Planen
medför även att parkmark
tas i anspråk för
kvartersmark.
Samordning av olika
funktioner på platsen
innebär effektiv
markanvändning och
resursutnyttjande.

Grundläggningsförhållan
dena är förhållandevis
goda.

Grundförstärkning kan
behövas i ett läge inom
skolfastigheten.

Inga indikationer på
förorenad mark finns.

Summering
påverkan och
risk för
betydande
miljöpåverkan
Sammantaget
bedöms påverkan
vara obetydlig och
risk för betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.

Sammantaget
bedöms påverkan
vara obefintlig
och risk för
betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.
Sammantaget
bedöms påverkan
vara obefintlig
och risk för
betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.

Miljökvalitetsnormer för
yt- och grundvatten är
inte undersökta, då det ej
bedömts som nödvändigt,
med hänsyn till
verksamheternas art.
Miljökvalitetsnormer för
dagvatten bedöms enligt
dagvattenutredningen
inte överskridas, under
förutsättning att
föreslagen rening och
fördröjning
implementeras.
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Sammantaget
bedöms påverkan
vara obetydlig och
risk för betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.

Kategori

Parameter

Luft och
MKN för
luft

Luft

Skyddade
områden
och arter

Riksintressen

Områdesskydd vatten,
natur och
arter

Platsens nuläge

Planens påverkan

Luftkvalitet har inte
behövt undersökas, då
området ligger på avstånd
från trafikleder och som
helhet är lågt exploaterat.

Nytillkomna
verksamheter som leder
till transporter bedöms
inte leda till problem med
luftkvalitet, eftersom
trafikökningen är
marginell.

Planområdet ligger inom
influensområde för
Linköpings
flygplats/SAAB:s flygfält.

Ingen påverkan då
maximala höjder på
bebyggelse underskrider
flyghinderhöjden.

Sammantaget
bedöms påverkan
vara obefintlig
och risk för
betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.

Bäckskolans befintliga
tomt samt befintlig
parkering mot
Haningeleden berörs av
strandskydd längs
Smedstadsbäcken.

Intrång görs i
strandskyddet genom att
Bäckskolans gård utökas
här inom. Intrånget
bedöms inte påverka den
allemansrättsliga
åtkomsten, eller flora och
fauna.

Sammantaget
bedöms påverkan
vara obetydlig och
risk för betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.

Biotopskydd gäller för en
allé längs Haningeleden.

Summering
påverkan och
risk för
betydande
miljöpåverkan
Sammantaget
bedöms påverkan
vara obetydlig och
risk för betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.

Även planmässigt skydd
läggs in för allén.
Områdesskydd kultur

Naturvärden och
biologisk
mångfald

Naturmiljö

Områdesskydd för kultur
saknas, däremot har
området kulturhistoriska
värden.
Smedstadsbäcken är
klassad som naturobjekt
med visst värde i
naturvårdsplanen.
Naturvärdesobjekt; träd
och vegetation med lägre
klassning förekommer.

Exploateringen är på
tillräckligt stort avstånd
från Smedstadsbäcken,
för att inte påverka
naturvärdena i och i
anslutning till bäcken.
Planen tar i stor
utsträckning hänsyn till
naturvärdena genom att
träd och dungar skyddas.
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Sammantaget
bedöms påverkan
vara obetydlig och
risk för betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.

Kategori

Parameter

Grönstruktur,
rekreation
och friluftsliv

Kulturvärden och
arkeologi

Historiskt och
kulturellt
betydelsefulla
områden eller
byggnader

Platsens nuläge

Planens påverkan

Miljön kring
Smedstadsbäcken utgör
viktig grönstruktur.
Omgivningarna har
mycket högt värde för
rekreation och friluftsliv
(Skarpanbacken, isbana,
bollplaner, grillplats mm).

Besöksmålen kring
Skarpanbacken påverkas
inte av exploateringen.
Grönytor tas i anspråk för
skolgård och förskolegård.
Ytan som tas i anspråk
har varit nödvändig för att
tillgodose dessa
funktioner. Samtidigt får
fler barn tillgång till dessa
miljöer. Grönstrukturen i
anslutning till
Smedstadsbäcken
påverkas inte av planen.

Förskolan som planeras
att rivas, utgör en särskilt
värdefull byggnad enligt
kulturmiljöutredning.

Kommunen har gjort
bedömningen att
förskolans värden inte är
tillräckligt stora i
förhållande till
funktionella och
gestaltningsmässiga
faktorer. En rivning leder
även till ett mer effektivt
markutnyttjande.

Naturmiljön inom den
blivande förskolegården
och blivande skolgården
omnämns som särskilt
värdefull och känslig för
förändring i utredningen
Kulturunderlag för Berga
(2018).

Den kulturhistoriskt
värdefulla naturmiljön
kommer i viss mån att
finnas kvar, även om
markanvändningen i vissa
delar övergår från park till
förskolegård och skolgård.
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Summering
påverkan och
risk för
betydande
miljöpåverkan
Sammantaget
bedöms påverkan
vara liten. Risk
för betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.

Sammantaget
bedöms påverkan
vara liten. Risk
för betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.

Kategori

Parameter

Fornlämningar

Klimat och
klimatförändringar

Platsens nuläge

Planens påverkan

Området är
fornlämningstätt och den
blivande förskole-gården
ligger inom ett
fornlämningsområde
(gravar).

Förskolegården har noga
anpassats till de gravar
som finns inom
fornlämnings-området.
Ambitionen är att inte
påverka gravarna. En
förundersökning ska tas
fram under våren 2021 för
att undersöka om och var
det finns fornlämningar
inom området som
underlag för fortsatt
planering och kommande
bedömning av i vilken
utsträckning projektet
kan förväntas påverka
fornlämningsmiljön.

Platsen är inte uttalat
känslig för
klimatförändringar.
Mindre områden med
instängt dagvatten och
områden som är känsliga
för översvämning
förekommer.

Träd skyddas och bevaras
i planen. Instängt
dagvatten och områden
som är känsliga för
översvämning kan
avhjälpas med rätt
höjdsättning av marken.

Förekommer inte.

Sammantaget
bedöms påverkan
vara obetydlig och
risk för betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.
Sammantaget
bedöms påverkan
vara obefintlig
och risk för
betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.

Naturresurser

Energi,
transporter
och avfall

Summering
påverkan och
risk för
betydande
miljöpåverkan
Sammantaget
bedöms påverkan
vara liten. Risk
för betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.

Gällande detaljplan för
Bäckskolan medger inte
en 2-våningsbyggnad om
energikraven ska kunna
tillgodoses.

Genom att flera
funktioner samlokaliseras
innebär det att logistiken
och energianvändningen
effektiviseras, jämfört
med om funktionerna
skulle vara utspridda.
Ytterligare funktioner
(vårdboende och
idrottshall) medför mer
energiåtgång, transporter
och sopor. Ny bebyggelse
är troligen mer
energieffektiv än äldre.
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Sammantaget
bedöms påverkan
vara obetydlig och
risk för betydande
miljöpåverkan
bedöms inte
uppstå.

Kategori

Parameter

Platsens nuläge

Buller

Bullerproblematik
förkommer inte.

Planens påverkan

Förekommer inte.
Transport av
farligt gods på
väg och
järnväg
Förekommer inte.
Risk från
verksamhet
och flyg för
människor
och miljö
Förekommer inte.
Övriga risker
störningar för
människa och
miljö
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Summering
påverkan och
risk för
betydande
miljöpåverkan

Planen
Medger planen förutsättningar för verksamheter och åtgärder med
tillstånd eller liknande?
Ja, skola och vård kräver tillstånd enligt miljöbalken.
Har planen betydelse för andra planers och programs miljöpåverkan?
Nej.
Har planen betydelse för att främja hållbar utveckling, integrering av
miljöaspekter, miljömål och hållbar utveckling?
Nej, effektivt resursutnyttjande möjliggörs. Omöjligt att förutsäga i vilken
omfattning planen påverkar människors beteenden.
Innebär miljöproblem som är relevanta för planen själv?
Nej.
Påverkans gränsöverskridande art?
Nej.

Sammanvägd bedömning och summering av planens påverkan
Påverkans omfattning och fysiska omfattning?
Fler människor kommer att vistas i området. Effektivt resurs- och markutnyttjande
minskar dock påverkan. Grönytor minskar något i omfattning. Trafiken kommer
att öka, men det är fortfarande låga flöden. De nya byggnaderna kommer att
påverka stadsbilden och miljön för närboende. Verksamhet dygnet runt har positiv
påverkan på trygghet. Detaljplanen innebär även viss påverkan på
kulturmiljö/arkeologi eftersom förskolan som bedöms som värdefull rivs, samt att
fornlämningar eventuellt måste tas bort.
Påverkans sannolikhet, frekvens, varaktighet och avhjälpbarhet?
Grönytor (park) minskar men skolgårdar kan utnyttjas under tider då skola och
förskola är stängda. Utbyggd parkering vid Haningeleden kan bidra till att minska
trafikpåverkan på Konstruktörsgatan. Kompensationsåtgärder kommer att vidtas
för att minska de negativa effekterna av att grönytor minskar. Bevarande av
förskola i en annan stadsdel kompenserar i viss mån rivningen av aktuell förskola.
Påverkans totaleffekt, betydelse och komplexitet?
Påverkan är totalt sett mycket begränsad.
Påverkar planen möjligheten att fullfölja miljölagstiftningen?
Nej.
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Övrigt

Referenser
Utredningar för detaljplan
Projekterings PM Geoteknik, WSP, 2020-06-16
Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, WSP, 2019-08-30
Dagvattenutredning kvarteret Ljushuvudet 2 m fl, Ramböll, 2020-09-25
Naturvärdesinventering kv Ljushuvudet 2 m fl, Nardus, 2020-07-04
Kulturmiljöutredning Ljushuvudet 2 m fl inför detaljplaneprövning, Linköpings
kommun, KMVforum 2019-08-30

Kommunala handlingar och riktlinjer
Översiktsplan för staden Linköping antagen 2010
Vägledning för förskolor och grundskolor i samhällsplaneringen 2015
Parkering i planering och bygglov, antagen av Sbn och BMn 2012

Medverkande tjänstepersoner
David Kjellgren, mark- och exploateringsingenjör, projektledare
exploateringsprojekt, Plankontoret
Michaela Rydlinmark, mark- och exploateringsingenjör, projektledare exploatering
i detaljplanens tidiga skede, Plankontoret
Malin Eriksson, planarkitekt, projektledare detaljplan, Plankontoret
Roger Stigsson, planarkitekt, projektledare i detaljplanens tidiga skede,
Plankontoret
Åsa Karlsson, projektledare infra, Stadsmiljökontoret
Ninib Abdulnoour, projektledare utbyggnad allmän plats, Stadsmiljökontoret
Linda Moström, landskapsarkitekt, Stadsmiljökontoret
Karoline Hällgren, tillgänglighet, Stadsmiljökontoret
Jacob Olingdal, trafikingenjör, Stadsmiljökontoret
Anders Lindholm, trafikplanerare, Plankontoret
Alexandru Babos, stadsantikvarie, Plankontoret
Madeleine Askelöf, kommunekolog, Plankontoret
Peter Arnesson, miljösamordnare, Plankontoret
Christina Lagneby, översiktsplanerare, Plankontoret
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Elin Sternander, förrättningslantmätare, Kommunala lantmäterimyndigheten
Annelie Hammarström, miljöskyddsinspektör; Miljökontoret
Susanne Appelgren, arkitekt, Bygglovskontoret
Mia Pihl, lokalsamordnare utbildning, Utbildningsförvaltningen
Sofie Bornehav, lokalsamordnare förskola, Utbildningsförvaltningen
Irmin Oglecevac, lokalsamordnare, Social och omsorgsförvaltningen
Hanna Pettersson, planeringsledare, Social och omsorgsförvaltningen
Ann-Sofie Zettby, planeringsledare, Social och omsorgsförvaltningen
Linda Collin, planeringsledare, Social och omsorgsförvaltningen
Martin Averhed, sakkunnig idrottsfrågor, Kultur och fritidsförvaltningen
Jenny Wallentin, Lejonfastigheter
Ett stort antal tjänstepersoner från Tekniska verken AB har även medverkat i
planarbetet.
Planhandlingarna har granskats av Lisa Setterdahl, planarkitekt, Plankontoret.

Planförfattare m.m.
Anna Maria Häggblom, planarkitekt, (Tyréns AB) har varit kommunens konsult i
planarbetet.
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Plankarta

Observera att detta är ett urklipp från originalplankartan. Den formella plankartan
är i formatet A1 och i skala 1:1000. Kartan finns tillgänglig på Kontakt Linköping
på Stadsbiblioteket under samråds-/granskningsskedet. Handlingarna finns
dessutom på kommunens webbplats.
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Planbestämmelser
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