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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 1:500 
 Planbeskrivning (detta dokument som även innehåller 

genomförandebeskrivning och undersökning om detaljplanen bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan) 

 Illustrationsplan i storlek A1 i skala 1:500 
 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning * 
 Samrådsredogörelse * 

 

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 2013-03-20. Detaljplanen 
handläggs med normalt förfarande. Planen befinner sig i granskningsskedet. 
Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång. Under 
samrådet respektive granskningen inhämtas synpunkter från berörda.  

 

Planbesked
okt 2012

Startbeslut
mars 2013

Samråd nr 1
dec 14 - jan 15

Samråd nr 2 
jan 2019

Granskning 
feb 2021

Antagande
maj 2021

Laga kraft
jun 2021

http://www.boverket.se/
http://www.linkoping.se/detaljplanering
http://www.linkoping.se/detaljplanering
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Frågor och synpunkter 
Vid frågor hör av dig till Kontakt Linköping, 013-20 60 00. 

Skriftliga synpunkter på detaljplanen granskningsskedet skickas till postadressen 
Samhällsbyggnadsnämnden diarium, 581 81 Linköping eller till e-postadressen 
samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se. Skriftliga yttranden diarieförs som 
offentliga handlingar.  

  

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se
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Sammanfattning  

Planområdet är cirka 2 ha stort och omfattar hela kvarteret Kungsbergsskolan 2 
samt omgivande gator. Kvartersmarken planläggs för skola, undantaget förskola, 
samt för centrum, kontor, hotell och underjordisk parkering. För att skapa en bra 
verksamhet som följer stadens riktlinjer för utemiljö begränsas ändamålet 
grundskola till att omfatta högst 17 000 kvm BTA.  Resterande byggrätt kan 
utvecklas för gymnasieskola eller kommersiella lokaler. Parkering är endast möjligt 
under mark och på prickmark. Alternativt kan kvarteret i sin helhet utformas för 
gymnasieskola, annan högre utbildning, kontor, hotell och andra 
centrumfunktioner med totalt maximalt 26 500 kvm BTA. Byggrätten för 
kommersiella lokaler begränsas dock till att omfatta högst 11 000 kvm BTA. 

Detaljplanen möjliggör rivning av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
inom kvarteret, vars byggnadstekniska skick är svår och dyr att renovera och 
åtgärda, inte ändamålsenlig för kvarterets nya behov och begränsar den föreslagna 
högre exploateringen inom kvarteret.  

Staden genomförde en allmän arkitekttävling under 2017 för att komma fram till 
hur kvarteret kunde gestaltas. Tävlingen vanns av Arkitema. Visionen är att skapa 
ett nav för utbildning och lärande, idrott och kultur, upplevelser och stadsliv. 
Bebyggelseförslaget som detaljplanen baseras på rymmer högstadium, särskola, en 
fullstor idrottshall, en mindre idrottshall samt möjlighet till kommersiella lokaler 
eller gymnasieskola. Totalt beräknas föreslagen grundskola i kvarteret rymma upp 
till 975 elever. Fastighetsägare och beställare av detaljplanen är Lejonfastigheter.  

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen för Linköpings kommun 2010 och 
tillägget till översiktsplanen utvecklingsplan för Linköpings innerstad 2016. 
Detaljplaneförslaget är också förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Någon 
betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå som en följd av planen. 

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte 
bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 
kap med beaktande av miljöbedömningsförordningen och dess bilaga (SFS 
2017:966).  

 

Plankontoret 

 

 

Jesper Linde Ulrika Lundquist 

Projektledare, Plankontoret Delprojektledare Planarkitekt Tengbom  
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Inledning 

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

Bakgrund 
Planarbetet påbörjades 2013 då planbesked gavs med bakgrund av att utbildnings-
kontoret aviserat att de har ett behov av fler skolplatser och en idrottshall i 
innerstadsnära lägen och i synnerhet i Tannefors. Under 2014 gick ett förslag ut på 
samråd (samråd 1). På grund av ändrade förutsättningar tog arbetet en ny form och 
2017 hölls en arkitekttävling där vinnande förslag skulle ligga till grund för 
detaljplanen. Inför tävlingen hade utbildningsförvaltningens behov förändrats till 
att omfatta högstadium, kulturskola och två idrottshallar samt möjlighet till 
kommersiella lokaler och gymnasieskola. Totalt efterfrågades 1800 
utbildningsplatser. Arkitekttävlingen vanns av Arkitema AB med förslaget Laterna 
Magica. Det vinnande förslaget beskrivs vila på fyra principer om synlighet, 
mötesplats, mångfald och hållbarhet. Utifrån det vinnande förslaget bearbetades 
planförslaget och ett nytt samråd genomfördes under 2019 (samråd 2). 

Tävlingsförslaget har efter samråd 2 omarbetas i dialog med Lejonfastigheter och 
representanter för verksamheten samt Plankontoret och Stadsmiljökontoret. 
Nuvarande förslag är framtaget för att rymma upp till 975 elever fördelat på en 
högstadieskola för 900 elever, särskola för 75 elever, en fullstor idrottshall, en 
mindre idrottshall samt möjlighet till annan utbildningsverksamhet alternativt 
kommersiella lokaler.  

Nuvarande skolbyggnader i kvarteret uppförda från 1949 till 1992 användes fram 
till 2012. Därefter togs de ur bruk på grund av att man under de sista åren från 
2009 och framåt försökt komma till rätta med problem med inomhusmiljön utan 
framgång trots flertalet ombyggnader, provtagningar och analyser.   

Planen följer väl de riktlinjer som finns i den senaste gällande översiktliga plan för 
området utvecklingsplan för Linköpings innerstad (2016). I utvecklingsplanen 
beskrivs det att stadskärnan ska utvidgas bl.a. till det område där 
Kungsbergsskolan ligger idag och att det kvarter som Kungsbergsskolan ligger på 
idag ska förtätas och att skolan ska utvecklas. 

Planens syfte 
Planen syftar till att pröva ändamålet skola med en stadsmässig utformning i 
kvartersstruktur och högre byggnadshöjder än i gällande detaljplan. I 
skoländamålet ingår även idrott. Syftet är att kunna skapa en god helhetslösning 
för nuvarande och framtida behov av skol- och idrottslokaler, att möjliggöra att 
intressant och berörande arkitektur kan utvecklas i kvarteret samt att ur ett 
kulturmiljöperspektiv pröva i vilken omfattningen befintlig bebyggelse kan bevaras. 
I planen prövas också möjligheten att tillföra centrumfunktioner, kontor, hotell och 
möjlighet till parkering under mark.   
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Planen syftar också till att utveckla nya innerstadskvalitéer i form av täthet och 
variation, sammanhängande gatunät, tydliga gaturum med entréer mot gatan, 
tydligt definierade platser, blandade funktioner och en medvetet formgiven relation 
mellan gatans bredd och husets höjd. 

Planens mål 
Planförslaget ska möjliggöra en gestaltning av ett nytt stadsmässigt utformat 
kvarter med ny bebyggelse mot Drottningtorget. Kvarterets innehåll ska utgöra en 
ny målpunkt och mötesplats i staden och dess funktioner ska samverka med 
omgivande gaturum och stadsrum så att dessa också blir attraktiva mötesplatser.  

Målet med detaljplanen är att utveckla ett kvarter som kan bli en del av Linköpings 
stadskärna och tillföra innerstadskvalitéer i planområdet. Byggnaden ska utformas 
hållbar och, så pass generell att den möjliggör för en flexibel användning över tid. 
Byggnaden och kvarteret ska vara öppen och tillgänglig för en mångfald av 
människor. Planförslaget ska därför vara flexibelt utformat och ska hålla över tid. 

Plandata 
Planområdet utgörs av kvarteret Kungsbergsskolan 2 och omgivande gatumark i 
stadsdelen Tannefors; del av Drottningtorget, Humlegatan, Hästskogatan, 
Stallgatan och Lindengatan. 

Fastigheten Kungsbergsskolan 2 ägs av det kommunala fastighetsbolaget 
Lejonfastigheter. Övrig mark inom planområdet, allmänna gator, är del av 
Tannefors 1:1 som ägs av Linköpings kommun. 

Planområdet är ca två hektar stort. 
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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 

Översiktsplan för staden Linköping 2010 
Aktuellt planområde omfattas av Översiktsplan för staden Linköping 2010 och är 
kategoriserat som ett område med bostäder med inslag av verksamheter där 
förtätning kan bli aktuell. Översiktsplan för staden Linköping har en tydlig 
inriktning mot förtätning i befintliga områden intill kollektivtrafikstråk. 
Detaljplanen bedöms ligga väl i linje med intentionerna i översiktsplanen. 

Tillägg till översiktsplan för staden Linköping – utvecklingsplan för 
Linköpings innerstad 2016 och arkitekturprogram för Linköpings 
innerstad 2017  
Aktuellt planområde omfattas av Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 2016 
och Arkitekturprogram för Linköpings innerstad 2017 och ingår i det område som 
utpekas för utvidgning av stadskärnan. Planområdet ligger också i nära anslutning 
till det område som beskrivs som nytt resecentrum för Linköping. Visionen som 
beskrivs i utvecklingsplanen är mer och bättre innerstad med målet att innerstaden 
i Linköping ska utvidgas. De kvaliteter som definierar innerstaden och som då ska 
förstärkas beskrivs i planen vara täthet och variation, sammanhängande gatunät, 
tydliga gaturum med entréer mot gatan, medvetet formgiven relation mellan gatans 
bredd och husets höjd, tydligt definierade torg, platser och parker, lokaler för olika 
verksamheter i bottenvåningar, innehåller målpunkter för alla, blandade 
funktioner - bostäder, arbetsplatser, handel, kultur och service och olika trafikslag i 
gaturummen. 

I utvecklingsplanen pekas området där Kungsbergsskolan ligger idag ut som ett 
område som ska förtätas och att skolan ska utvecklas. 

I arkitekturprogrammet beskrivs ett fördjupat resonemang kring innerstadens 
nuvarande karaktär och principer för hur förnyelser bör ske. I fördjupningen om 
arkitektur framhålls vikten av att ny arkitektur tas fram utifrån en kombination av 
tre grundprinciper: berörande, robust och användbar. Berörande i form av att våra 
sinnen stimuleras. Robust i form av hållbarhet och flexibilitet över tid. Användbar 
utifrån mått och rumssamband. I arkitekturprogrammet lyfts också vikten av att ny 
arkitektur ska bidra till sin omgivning och samspela med den. Varje projekt ska 
också ha en arkitektonisk idé eller stadsbyggnadsidé. 
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Detaljplaner, områdesbestämmelser etc. 
Det nu aktuella planområdet är sedan tidigare planlagt genom detaljplan 906 från 
1991. Kungsbergsskolan 2 är planlagd för skoländamål och övrig mark, del av 
Tannefors 1:1 är planlagd som gata och gång- och cykelväg. Tillåten byggnadshöjd 
är 8, 12 och 15 meter. Detaljplanen reglerar inte minsta friyta och har inga skydds- 
och varsamhetsbestämmelser för kulturmiljö. Genomförandetiden för detaljplanen 
har gått ut. 

 

Gällande detaljplan 906, laga kraft 8 juli 1991. 

Program 

Arkitekttävling i form av allmän projekttävling för kvarteret Nya 
Kungsberget i Linköping 
För den arkitekttävling som genomfördes för kvarteret Nya Kungsberget fanns ett 
tävlingsprogram med två mål: 

 En helhetslösning, i form av volymstudie, för kvarteret Nya Kungsberget, som 
tillgodoser lokalbehov för skola, idrott och kultur, behov av utemiljö, logistik 
kring byggnaden och relation till kringliggande bebyggelse. Nya Kungsberget 
ska till största delen innehålla utbildningsverksamhet. 

 Huvudbyggnad för kvarteret Nya Kungsberget, som erbjuder en berörande och 
intressant arkitektur, som uttrycker visionen för Nya Kungsberget och som 
löser ställda funktions- och miljökrav. 

Vid sidan av målen fanns också en tydlig vision:  

 Nya Kungsberget – Ett nav för utbildning och lärande, idrott och kultur, 
upplevelser och stadsliv. 
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 Nya Kungsberget, med placering vid Drottningtorget, får ett centralt läge i den 
växande innerstaden. Med utbildning, idrott och kultur i centrum, och i 
samverkan med olika publika aktiviteter, ska Nya Kungsberget bli en 
betydelsefull mötesplats för Linköpingsbor i olika åldrar. Kvarteret ska binda 
samman innerstaden med den nya stadsdelen Stångebro och Tannefors. 
Byggnaderna ska kännetecknas av öppenhet, tillgänglighet och trygghet. Nya 
Kungsberget ska erbjuda ett gott stöd för de pedagogiska verksamheterna och 
genom sin arkitektur sända signaler om vikten av kunskap och lärande.  

 Kvarteret Nya Kungsberget ska stå länge och ska fungera väl för både nutida 
och framtida behov. 

Målen och visionen från tävlingsprogrammet kvarstår trots att 
funktionsprogrammet ändrat innehåll.  

Kommunala beslut i övrigt  

Arkitekttävling 
Strax innan sommaren 2017 avgjordes den arkitekttävling som ligger till grund för 
detaljplanen. Vinnande förslag var Laterna Magica av Arkitema AB. 
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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 
I 3 kapitlet anges att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål som är mest lämpade. Användning som medför en ur allmän synpunkt 
god hushållning ska ges företräde. Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada miljön, försvåra tillkomst, utvinning eller utnyttjande av 
sådan anläggning. 

Planens genomförande innebär en mer effektiv användning av ett redan bebyggt 
kvarter i kollektivtrafiknära läge och anses därför utgöra ett bra exempel på 
hushållning med mark- och vattenområden. 

Riksintresse för luftfarten 
Linköpings flygplats med kringanläggningar, till exempel in- och 
utflygningsområden, är av riksintresse för luftfart. Planområdet ligger inom 
influensområde för Linköpings flygplats/SAAB:s flygfält. Den maximala höjden på 
föreslagen bebyggelsen i detaljplanen är lägre än den tillåtna gränsen för hindersfri 
höjd. Hinderfrihet för SAAB:s flygfält är +97,4 meter över havet (RH 2000) inom 
aktuellt område. Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset.  

Riksintresse för totalförsvaret 
Malmens flottiljflygplats med kringanläggningar, till exempel in- och 
utflygningsområden, är av riksintresse för totalförsvaret. Planområdet ligger utom 
försvarsmaktens definierade influensområde för Malmen.  

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden 
I 4 kapitlet anges vissa områden i Sverige där särskild stor hänsyn måste tas. 
Planen berör inte något sådant område. 

5 kap. Miljökvalitetsnormer och 
miljökvalitetsförvaltning 
5 kapitlet behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som används för att 
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förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns idag normer för buller, luft och 
vattenkvalitet.  

Miljökvalitetsnormer för buller och luft 
Planens genomförande kan väntas medföra viss ökad biltrafik i område, men inte 
av sådan omfattning att man kan anta att det har någon märkbar effekt på gällande 
miljökvalitetsnormer. En trafikbullerutredning (Soundcon 2020) har tagits fram 
till detaljplanen. Se vidare under rubriken Miljö- och riskfaktorer. En hög ambition 
finns att resande till fastigheten i så stor utsträckning som möjligt ska gå, cykla 
eller åka kollektivt.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 
En dagvattenutredning (Dämningsverket 2020-10-09) har tagits fram till 
detaljplanen för att utreda detaljplanens påverkan på miljökvalitetsnormerna för 
vatten. Planområdet är idag i huvudsak hårdgjort och andelen hårdgjord yta 
bedöms öka efter genomförd detaljplan. Beräkningarna påvisar att det sker en 
ökning av föroreningsbelastningen om inga reningsåtgärder vidtas, men att relativt 
enkla reningsmetoder kan påverka recipienten positivt. Föreslagen 
dagvattenhantering med renings- och föroreningslösning minskar den totala 
föroreningsbelastningen till recipienten. Slutsatsen är därför att det inte finns 
någon risk att miljökvalitetsnormerna försämras på grund av detaljplanens 
genomförande.  

Recipienten för dagvatten från planområdet är Stångån ID SE647875-148937. 
Kvalitetskravet för delsträckan i Stångån är god ekologisk status 2021. Recipienten 
når inte god kemisk status p g a polybromerade difenyletrar (PBDE och kvicksilver) 
samt för höga halter av PFOS (perflouroktansulfonsyra). Utöver ovanstående är 
klassificeringen god för övriga ämnen.   

Under rubriken Miljö- och riskfaktorer beskrivs föreslagen dagvattenhantering och 
de åtgärder som kan säkerställa en framtida god vattenkvalitet.  

Detaljplanen är förenligt med 3, 4 och 5 kapitel miljöbalken. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna 
överskrids. Se vidare kapitel Detaljplanens genomförande och rubrik Buller, Luft 
och Dagvattenhantering. 

7 kap. Skydd av områden 

Biotopskydd 
Generellt biotopskydd gäller för de fem träd som ligger i fastighetsgränsens 
sydvästra kant enlig miljöbalken 7 kap 11 §. Planen är utformad så att dessa träd 
inte hotas av ny bebyggelse. De skyddas också med en planbestämmelse som anger 
att åtgärder som kan skada trädet inte får vidtas och en bestämmelse om utökat 
marklov vid behov av ingrepp på träden. 
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 Biotopskyddade träd mot Hästskogatan markerade med en blå ring. 
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Detaljplanens innebörd 

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

Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 
Planområdet omfattar befintliga skolbyggnader, etappvis utbyggda från 1940-talet 
och fram till 1990-talet. En översiktsbild nedan visar skolan och de intilliggande 
gator som omfattas av planen. Föreslagen ny bebyggelse förutsätter en rivning av 
den befintliga bebyggelsen inom kvarteret. 

 

Snedbildsfotografi från väster över Kungsbergsskolan. 

Ny bebyggelse 
Förslaget till bebyggelse består av en frontbyggnad mot Drottningtorget som är 
uppdelad i tre sammanfogade byggnadsvolymer i olika höjder. Dessa kan byggas 
samman med volymer mot övriga omgivande gator till ett nästan helt kringbyggt 
kvarter som föreslås öppna sig mot Kungsbergsparken. I kvarterets östra del mot 
Lindengatan, Stallgatan och Hästskogatan föreslås en högstadieskola och särskola 
för upp till 975 elever i klasserna 7–9. I volymerna mot Drottningtorget planeras 
kontor, hotell eller annan centrumverksamhet alternativt annan 
utbildningsverksamhet.  

Genom att förlägga skolans gemensamma ytor som matsal och idrottshallar i 
bottenvåningen kan dessa delar enkelt nås kvällstid. Nya Kungsberget kan med sin 
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aktiva bottenvåning erbjuda en ny mötesplats för kunskap och idrott, med skolans 
utåtriktade lokaler för bland annat sport och andra rörelseaktiviteter. 

 

Diagram som visar de olika föreslagna funktioner i kvarteret; kontor, skola, 
handel och idrott, illustration Arkitema för Lejonfastigheter. 

Kvarterets byggnadsvolymer föreslås få olika höjd och varierande fasadlängder mot 
gatan. De lägsta volymerna mot gata föreslås i en och två våningar mot delar av 
Hästskogatan och de högre mot torget tre, fyra och sex våningar. En viktig del i 
gestaltningen är en föreslagen pergola som tillsammans med möjlighet till mindre 
utbyggnader mot torget i en våning skapar en kompletterande lägre skala. Pergolan 
framhäver entréerna och deras lägen genom att bilda förrum invid byggnaderna.  

 

Diagram för att förtydliga det arkitekttoniska och rumsliga koncepten med olika 
höjder och sammanbindande element, illustration Arkitema för Lejonfastigheter. 

Mot torget är de tre sammanbyggda volymer vridna i för hållande till torgets 
riktning och är istället orienterade i samma riktning som kvarteren norr om 
planområdet. Kvarterets utemiljö binds samman av en föreslagen pergola. Mot 
torget föreslås pergolan följa torgets riktning. Genom att byggnaderna placeras 
något tillbakadragna från Drottningtorget bildas ett generöst entrétorg mellan 
bebyggelsen och torget. Kvarterets bredare förgårdsmark mot torget skapar kontakt 
med Humlegatan och den kommande stadsutvecklingen norr om Gamla 
Tanneforsvägen. Detta ger också ett tillskott av yta för planteringar, 
cykelparkeringar och möten i fint västerläge.  
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Diagram för att förtydliga rumsliga samband och ritningar för kvarteret i sin 
omgivning, illustration Arkitema för Lejonfastigheter. 

Bebyggelsen trappas ner i höjd mot söder/öster och en öppning i kvarteret föreslås 
utmed Hästskogatan. Skolgården kopplas därmed också naturligt samman med 
Kungsbergsparken genom öppningen i kvarteret och utnyttjar optimalt de 
existerande omgivningarna. Samtidigt skapas en ny koppling mellan de 
framväxande nya stadsdelarna i nordöst, med ett eventuellt läge för framtida 
resecentrum, och Kungsbergsparken i söder.  

 

 

Illustrationsplan, Arkitema för Lejonfastigheter. 
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Vyer från omgivande stadsstruktur 

  

Vy från Humlegatan, illustration Arkitema för Lejonfastigheter. 

 

Vy från Axgränd, illustration Arkitema för Lejonfastigheter. 
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Vy från Hästskogatan syd, illustration Arkitema för Lejonfastigheter. 

Utformning och gestaltning 
Byggnaderna mot Drottningtorget ska gestaltas med en transparent fasad som till 
stora delar är en dubbel glasfasad med en stor omsorg om detaljer och materialval i 
enlighet med intentionerna i tävlingsförslaget. Bakom glasfasaden föreslås ett 
tredimensionellt rutnät, en repetitiv struktur av trä, som kan bli synlig även från 
utsidan. I juryutlåtandet till Arkitemas vinnande förslag Laterna magica lyftes 
särskilt fram att utformningen av tävlingsförslaget i trä och glas är taktilt och låter 
besökare ana livet innanför fasaden. Det lyftes också att det är viktigt, för ett 
genomförande av förslaget, att huvudbyggnadens struktur och materialval inte 
förvanskas.  

 

Illustration vy från Drottningbron, Arkitema för Lejonfastigheter. 
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Med ett inre av trä kan en generell, inbjudande och varm miljö skapas. 
Solavskärmning kan åstadkommas genom dubbla glasfasader, glaslameller eller 
olika raster som inte tar bort genomsiktligheten genom byggnaden. En annan del 
som man i utlåtandet till tävlingen också lyfter fram är förslagets olika riktningar 
som tillsammans med volymernas placeringar och pergolan skapar nya stadsrum.  

Pergolan utgör i förslaget en väsentlig del för att sammanbinda volymerna och 
skapa ett övergångsrum mellan de större stadsrummen och byggnadens entréer. 
Pergolans utformning integreras i den övriga gestaltningen. Bebyggelsen med sin 
strategiska placering i fonden på Drottninggatan och Drottningtorget tar plats i 
stadsrummet och bidrar till att utveckla stadens identitet. Linköpings kommun har 
i tilläggen till översiktsplanen, Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 2016 och 
Arkitekturprogram för Linköpings innerstad 2017, lyft vikten av att tillföra 
karaktärsskapande arkitektur.  

Detaljplanen medger tekniska installationer på tak, vars gestaltning ges en 
utformning som hänger samman med övriga byggnadsvolymer. Det kan till 
exempel handla om att takvolymen utformas med ett fasadmaterial som 
harmonierar med övrig fasad eller att fasaden delas upp med en rytm lika 
underliggande fasad. 

Skolgård 
Till skolan ska finnas en utemiljö, en skolgård. Gårdens utformning är av betydelse 
för barns utveckling, inlärning och hälsa. En god utformning stimulerar till fysisk 
aktivitet och social interaktion. Genom den delvis kringbyggda gården får 
skolgården en avskärmning från trafikbuller i väster och varierade sol- och 
skuggförhållanden över dagen. Öppningar mot söder och norr stärker 
orienterbarhet och binder samman en sekvens av rum där skolgården delvis blir en 
halvoffentlig miljö. Närheten till och den visuella kontakten med parken i söder blir 
ett komplement till skolgården.  

I utformningen av förslaget har också tillgängligheten med cykel och till fots stärkts 
genom förslag på nya och bredare gång- och cykelbanor runt kvarteret.  
Planförslaget omfattar möjlighet till utformning av utemiljö med fem kvm per elev 
på högstadiet. Behovet för det föreslagna antal elever är 4875 kvm. Totalt föreslås 
cirka 4975 kvm friyta i nuvarande gestaltningsförslag. Friytan föreslås i förslaget 
fördelas mellan 2720 kvm på gården och 1490 kvm på taket till idrottshallen samt 
765 kvm på andra takterrasser över lägre byggnadsvolymer.  Ytor för 
cykelparkering och bilparkering ingår inte i friytan. Om konflikt mellan 
uppställning för cyklar och friyta för utevistelse uppstår ska utevistelse prioriteras.  

I det fall kvarteret skulle användas för en grundskola från förskoleklass till nionde 
klass är friytebehovet betydligt mer omfattande. För barn i lågstadiet anger 
Linköpings vägledning för samhällsplanering 20 kvm friyta per elev och för barn i 
mellanstadiet 15 kvm per elev. Det skulle sammanlagt ge ett friytebehov på cirka 
9000 kvm för en skola med 650 elever ungefär jämnt fördelade mellan årskullarna.  

All friyta bör ha en god tillgänglighet och kunna planteras med både buskar och 
träd för att bli en kvalitativ friyta. Skolgårdsterrasserna föreslås utformas med 
fokus på att skapa ytor för pedagogik och koncentration samt sociala mötesplatser. 
I det upplyfta läget skapas utemiljöer med gynnsamma sollägen med plats för 
diversifierade planteringsytor även på terrasserna. Den ena skolgårdsterrassen som 
föreslås i anslutning till bebyggelsen i norr är tänkt att fungera med direkt access 
för särskolan. 

 Den andra skolgårdsterrassen ovanpå idrottshallen föreslås utformas med ett 
uteklassrum, avskilda platser i en grön miljö samt en mer öppen yta med 
exempelvis hängmattor, parkour och sittmöbler. Denna yta kan nås via tre trappor 
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utifrån och även inifrån med hiss och trappa, vilket borgar för hög tillgänglighet 
och integration mellan skolgården och terrassen. 

 

Illustration av friytans olika zoner. A flexibel zon för rörelse och lek, B 
programmerad aktivitetsyta och C programmerad yta med fokus på sociala 
möten och pedagogik. Arkitema för Lejonfastigheter. 

För att kombinera utemiljön med klimatanpassning föreslås en integrerad 
gestaltning mellan skolgård och dagvattenhantering. Gården utformas med 
försänkta ytor för uppsamling av dagvatten och sammanhängande växtbäddar med 
skelettjord för fördröjning och insamling av dagvatten. 

 

Vy från skolgården mot sydöst, illustration Arkitema för Lejonfastigheter. 

Solstudie 
En solstudie har tagits fram för att red0visa hur föreslagen bebyggelse påverkar 
omgivande bebyggelse, gator och gård inom kvarteret. För att få en övergripande 
uppfattning om skuggbildningen redovisas solstudier vid vårdagjämning samt vid 
sommarsolstånd vid både baserat på nuvarande gestaltningsförslag och vid 
maximalt utnyttjande av tillåtna höjder i detaljplanen. Skuggbilden vid 
höstdagjämning motsvarar vårdagjämning. Planförslagets genomförande kommer 
att ge en något ökad skuggning mot omgivande gator. På morgonen ökar 
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skuggningen av Lindengatan och på eftermiddagen Stallgatan, då föreslagen 
bebyggelse mot dessa gator föreslås i fyra våningar, vilket är delvis en till två 
våningar högre än gällande detaljplan. Den högre bebyggelsen mot torget skuggar 
mest det egna kvarteret på eftermiddag. En avvägning har gjorts mellan tillåten 
byggnadshöjd och möjlighet till att ordna bra friyta till skolan. Den högre 
bebyggelsens placering inom kvarteret i väster ger goda förutsättningar att få 
solljus på skolgården under förmiddagen och mitt på dagen. På eftermiddagen 
kommer skolgården delvis skuggas. Föreslagen bebyggelse ger inte ökad skuggning 
av gårdar i omgivande kvarter eller parkmark.  

 

Bilderna visar föreslagen ny bebyggelsen och skuggor från byggnaderna vid 
vårdagjämning klockan 9, 13 och 16. 

 

Bilderna visar föreslagen ny bebyggelsen och skuggor från byggnaderna vid 
sommarsolstånd klockan 9, 13 och 16 

 

Bilderna visar ny bebyggelsen vid ett maximalt utnyttjande av detaljplanen och 
skuggor från byggnaderna vid vårdagjämning klockan 9, 13 och 16. 

 

Bilderna visar ny bebyggelsen vid ett maximalt utnyttjande av detaljplanen och 
skuggor från byggnaderna vid sommarsolstånd klockan 9, 13 och 16. 
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Tillgänglighet  
Gällande tillgänglighetskrav avseende avstånd, ramper och lutningar på mark kan 
tillgodoses. Då skolgården ligger i olika nivåer är det viktigt att ytorna som binder 
samman de olika delarna av skolgården utformas så att du uppfyller gällande 
tillgänglighetskrav.  

Omfattning av lovplikten 
Generellt biotopskydd (allé) gäller för de fem träd som ligger i fastighetsgränsens 
sydvästra kant enlig miljöbalken 1998:808 7 kap. 11 §. Planen är utformad så att 
dessa träd inte hotas av ny bebyggelse och utökad lovplikt gäller marklov för 
ingrepp på träden eller nedtagning med hänsyn till säkerhets- eller naturvårdsskäl. 
Träden ska skötas och skyddas vid markarbeten och byggnation. Om någon åtgärd 
föranleder att träd behöver tas ned av andra skäl krävs en process med 
dispensansökan hos Länsstyrelsen med bland annat förslag på 
kompensationsåtgärder. Detta kan till exempel vara nyplantering av alléträd.  

Inför granskning har träden inventerats, Trädinventering Kungsbergsskolan, 
Växtteknik PS Konsult AB, 201002, avseende vitalitet, eventuella skador, risk och 
säkerhet samt biologiskt värde. Alla träden är av arten skogslönn med en 
stamdiameter på 25–49 cm. Fyra av fem inventerade träd har högt biologiskt värde 
och det femte måttligt biologiskt värde. Fyra träd har måttlig vitalitet, vilket 
innebär att de har en genomsläpplighet i kronan på 25–66 % och en begränsad 
chans till återhämtning utan genomgripande insatser.  

Vid ett genomförande av planförslaget kommer nya byggnader uppföras på ett 
större avstånd till träden än nuvarande bebyggelse, vilket ger träden större 
utrymme för tillväxt. Det är också lämpligt att vidta åtgärder för att stärka trädens 
vitalitet i enlighet med inventeringen.  

Befintliga byggnaders byggnadstekniska skick  
Planområdet omfattar befintliga skolbyggnader, etappvis utbyggda från 1940-talet 
och fram till 1990-talet. Under åren 2009 till 2016 har ett stort antal utredningar 
och mätningar gjorts i samband med att problem och skador upptäckts i 
byggnaderna från 1940-talet. Byggnaderna har reparerats löpande för åtgärder av 
vattenskador och fuktproblem. Försök till åtgärder för att avhjälpa problem med 
ventilations-systemet och fukt i golv har vidtagits, men problem är inte helt 
avhjälpta. Som underlag till detaljplanen ingår: Kungsbergsskolan Delrapport 1 
Mikrobiologiska analyser av AK-konsult Indoor Air AB 2014-03-11, 
Kungsbergsskolan Delrapport 2 Sammanfattande rapport av AK-konsult Indoor 
Air AB 2014-04-08 och Kungsbergsskolan Delrapport 3 Uppföljande mätningar 
av AK-konsult Indoor Air AB 2015-02-04, samt en redovisning av möjligheterna 
att åtgärda dessa skador och problem, Utlåtande avseende byggåtgärder i 
Kungsbergsskolan av Sweco Management, Fukt, miljö och byggteknik 2016-09-
13. Kvarstående problem i byggnaderna är underhållsbehov av skalmurar i tegel, 
emissionsproblem och fuktproblem i golvkonstruktionerna, delvis kvarstående 
problem efter tidigare vattenskador och städskador. Huruvida befintligt värme- och 
ventilationssystem kan behöva bytas ut i sin helhet eller kan kompletteras och 
åtgärdas för att få rätt luftflöde och tillräcklig värme för en eventuell framtida 
användning är inte utrett. En av orsakerna till byggnadens problem med fukt kan 
komma från marken då den tätande funktionen av det sannolika ursprungliga 
fuktskyddet av tjära eller asfaltsstrykning avtar med tiden. Detta i kombination 
med att källarväggarna tätats med organiskt material kan vara en bidragande orsak 
till brister i inomhusmiljön. Slutsatsen i den senaste rapporten från 2016-09-13 är 
att problembilden är kumulativ och olika orsaker påverkar varandra. I rapporten 
konstateras att ett slutresultat där all problematik i byggnaderna är åtgärdad 
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innebär omfattande arbete och stora kostnader. Den totala kostnaden före en 
eventuell renovering är dock inte fastställd. 

Natur- och parkmiljö 

Park, lek och aktivitet 
På kvarterets innergård planeras för ett antal träd och planteringar. Bland annat 
idrottshallens tak föreslås kunna nyttjas som utemiljö med växtplanteringar på 
taket. Även på platsen mot Drottningtorget väster om kvarteret föreslås i 
underlaget till detaljplanen nya trädplanteringar och befintliga biotopskyddade 
träd i sydväst ges utrymme att bevaras. Det finns möjlighet att uppföra nya träd 
mellan kantstensparkeringarna utmed med Lindengatan och Stallgatan. 
Hästskogatan är idag trädplanterad utmed den södra kanten. Övrig befintlig 
grönska på kvartersmark kommer tas ned i samband med exploateringen.  

Elever på skolan har mycket nära till parken söder om skolan som kommer att vara 
enkel att nå genom att korsa Hästskogatan. I trafikutredningen föreslås del av 
Hästskogatan mellan skolan och parken höjas upp i nivå med omgivande trottoarer 
för ett sammanhängande golv och prioritet för gående och cyklande till skolan och 
parken.  

Detaljplanen möjliggör underjordiskt garage där det ovanliggande bjälklaget är 
planteringsbart för att göra det möjligt att ha träd och annan vegetation på gården. 

Mark och geoteknik  

Jordförhållanden  
Inför arkitekttävlingen och planarbetet har en geoteknisk undersökning 
genomförts av Tekniska verken, Geoteknisk undersökning, Detaljplan för 
Kungsbergsskolan 2, Geoteknisk PM, 2014-12-12. Undersökningen visar att 
kvarteret täcks i sin helhet av 0,5–1 m fyllning med varierande sammansättning. 
Under fyllningen följer torrskorpelera ned till 2–2,5 m djup under markytan. 
Under den finns i huvudsak halvfast lera ned mellan 3 och 5 m djup. Under leran 
följer silt samt skiktad lera och silt vars mäktighet varierar mellan 0,5 och 2,5 m. 
Den siltiga jordens relativa fasthet varierar stort, från låg till hög. Vidare är den 
siltiga jorden flytbenägen såväl under grundvattenytan som vid vattenöverskott 
exempelvis orsakat av nederbörd.  

Fastare bottenlager av friktionsjord, sannolikt morän, har påträffats inom 4–8 m 
djup under markytan. Sonderingarna har avslutats i mycket fast lagrad morän på 
6–10 m djup (sannolikt ofta nära bergets överyta). Mitt i kvarteret har berg 
konstaterats på 7,5 m djup. 

Efter samrådet har en kompletterande geoteknisk undersökning tagits fram av 
WSP, 2020-08-11 för att verifiera djupet till berg och grundvattennivåer.  

Grundläggning av byggnader och garage under byggnad och gård 
Förutsättningarna för anläggande av garage har utretts, Garageutredning Nya 
Kungsberget, WSP, 190614. Utredningen påvisar att det finns goda möjligheter att 
bygga ett underjordiskt garage i kvarteret. Genom att anlägga garaget under de 
västra delarna av kvarteret kan en tillfart skapas från Lindengatan och sprängning 
undvikas. Även de södra delarna av kvarteret bör kunna underbyggas med garage 
utan sprängning. 

Föreslagen bebyggelse bedöms kunna uppföras med pålning oavsett om de uppförs 
med källare eller ej. Rekommendationen är att grundläggningen med stor 
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sannolikhet lämpligen görs med både pålgrundläggning och platsgrundläggning på 
naturlig friktionsjord, packad fyllning eller berg. Anläggning av garage under mark 
underlättar grundläggningen vid pålning, då de delar som underbyggs med 
garage/källare då kan anläggas med sin egen grundläggning och övriga delar pålas 
lokalt. Utredningen rekommenderar ytterligare grundvattennivåmätning på fler 
punkter och över längre tid för att säkerställa grundvattennivån varierar över året. 
Den översiktliga bedömningen i utredningen baserat på hittills framtaget 
geotekniskt underlag är att en grundvattennivåsänkning på 0,5–2,5 meter kan bli 
aktuell. En lokal avsänkning av grundvattenytan kan exempelvis utföras med 
filterbrunnar, vakuumspetsar (well-points) eller motsvarande. En 
grundvattennivåsänkning kan kräva tillstånd för vattenverksamhet om allmänna 
eller enskilda intressen kan riskera att skadas.  

Golvet i källare/garage behöver utföras som en vattentät konstruktion i form av en 
betongplatta på mark alternativt som en asfalterad yta på en grusöverbyggnad.  

Kulturmiljö och arkeologi 

Kulturmiljö 
Till detaljplanen har en kulturmiljöutredning, Kungsbergsskolan, Kungsberget 2. 
Antikvarisk utredning, WSP 2018-09-21, tagits fram.  

Tannefors och Kungsbergsskolan 
Under andra världskriget byggdes inte mycket i Sverige, men det planerades desto 
mer. Förberedelserna gällde ett demokratiskt samhällsliv för aktiva medborgare. 
Uppbyggnadsfasen samlade offentliga krafter som vid krigsslutet satte planerna i 
verket och tillsammans med den växande industrin bidrog till Linköpings starka 
expansion. Tannefors, som hade sitt ursprung i Tannefors kvarnby utvidgades mot 
norr, och blev en stad i staden; med bostäder, parker, service, butiker och en ny 
skola för alla de barnfamiljer som flyttade in. 

Både stadsplanen för Tannefors och Kungsbergsskolan ritades av stadsarkitekten 
Sten Westholm. Skolan ritades utifrån tydliga direktiv från Skolöverstyrelsen. 
Stadsplanen ändrades också för att ge skolan en större tomt. I arkitekturen tog 
modernismen ett nytt steg jämfört med funktionalismen, synlig i de varierade 
volymerna med sadeltak och varmare färger i naturmaterial som trä och tegel. 
Målet var en mer ”mänsklig” arkitektur och en stadsbyggnad med trivsel. 
Omsorgen om skolbarnen syns bland annat i skalan, olika byggnadsdelar för olika 
årskurser och funktioner, den stora och solbelysta skolgården vänd åt söder, samt 
närheten till parker och grönområden.  

Kungsbergsskolan uppfördes 1948–1949 och har byggts till och om – mer 
genomgripande på 1990-talet. Skolan har i delar förändrats genom komplettering 
med nya byggnadsdelar och präglas interiört till stor del av ombyggnaderna. 
Uttrycket mot omgivande gator har också förändrats i viss mån, men tillskotten har 
gjorts med hänsyn till ursprunglig karaktär och ursprungliga höjder och volymer. 
Vid förändringarna har skolgårdens samlande verkan och kontakten med solen och 
ljuset inte fördärvats. 1990-talets tillskott berättar också om sin tid och om 
omsorgen om att bevara stadsdelens ursprungliga skala, uttryck och kvalitéer. 

Kulturhistoriskt värde och känslighet 
Bedömningen i kulturmiljöutredningen är att Kungsberget med omkringliggande 
bebyggelse enligt stadsplan för Södra Kungsladugårds gärde från 1942, med 
ändring för Kungsbergsskolan 1947, är ett av Linköpings främsta och mest 
konsekvent genomförda stadsbyggnadsprojekt från denna tid. Dess uttryck består 
av den tydligt avläsbara och bevarade stadsplanen avseende planmönster, park och 
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bebyggelse med tidsprägel från 1940-talet. Stadsdelen med dess ingående 
komponenter är idag tydligt avläsbar och tidsmässigt avgränsad och bedöms 
därmed ha de värden som avses för ett särskilt värdefullt bebyggelseområde enligt 
plan- och bygglagen. 

Kulturmiljöutredningen menar att hela kvarteret Kungsberget 2 är känsligt för 
förändringar som bryter mot områdets skala och ursprunglig stadsplaneidé. Den 
öppna skolgården är känslig för ändringar som innebär att den bebyggs eller läggs i 
skugga. Även den gröna zon som avgränsar skolan mot omgivande gator bedöms 
vara känslig. 

Kungsbergsskolan bedöms i de delar som härrör från den ursprungliga 
skolanläggningen vara särskilt värdefull, vilket direkt kan kopplas till plan- och 
bygglagen. Den ursprungliga skolanläggningen bedöms vara mycket känslig 
avseende exteriör samt bevarade byggnadsdelar och detaljer. 

 Bilden visar befintlig bebyggelse och gård där områdets kulturvärde och 
känslighet för förändring är klassat och illustrerat med tre färger: Illustration 
WSP. 

Kungsbergsskolan är ett gott och tidstypiskt exempel på den långa raden av skolor 
som uppfördes direkt efter kriget. Liksom skolor från denna tid generellt, håller 
Kungsbergsskolan en hög kvalitet i material och utförande. 

Kungsbergsskolan speglar skolan som en del i samhällsutvecklingen under en 
föränderlig tid då skolan hade en central roll i det demokratiska samhällsbygget. 
Folkskolan genomgick under denna tid olika reformer för att ge de svenska 
skolbarnen en skola lika för alla. 

Kungsbergsskolan bedöms ha ett lokalt arkitektoniskt värde, ritad av 
stadsarkitekten Sten Westholm. Många barn har haft sin skolgång här, vilket gör 
att många människor har minnen kopplade till skolan och den bidrar till områdets 
identitet. 
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Kungsbergsskolan sedd från Drottningtorget, 1960-tal. WSP 

Lagkrav för kulturmiljö 
PBL 2 kap § 6 innebär bland annat att planläggning av bebyggelse och 
byggnadsverk sak ske på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. 

PBL 8 kap § 13 tillämpas för byggnader, bebyggelseområden och allmänna platser 
som bedöms vara särskilt värdefulla. Dessa har ett förstärkt lagskydd och får inte 
förvanskas. 

Varsamhetskrav enligt PBL 8 kap § 17 gäller alltid och vid alla förändringar av 
byggnader. 

Råd och rekommendationer enligt kulturmiljöutredningen 
Vid tillägg eller förändringar inom och i närheten av skolfastigheten bör 
anpassning ske avseende skala och karaktär, så att skolanläggningen eller det 
bebyggelseområde, i vilket Kungsbergsskolan ingår, inte förvanskas. 

Byggnadsdelar som härrör från 1940-tal bör renoveras, bevaras och skyddas i 
detaljplan till sin exteriör. Även ursprungliga delar i interiör bör bevaras. 

Skolanläggningens uttryck och karaktär bör beaktas avseende skolgårdens 
öppenhet och möjlighet till solljus, den gröna zon med träd som omger skolan samt 
sättet att gruppera byggnadskroppar kring gården. 

Kommunens ställningstagande 
Kommunen menar att Kungsbergsskolans värde ur kulturmiljösynpunkt inte väger 
upp mot samhällsnyttan av en ny och större skola med fler funktioner på den 
centralt placerade fastigheten. Linköping är en växande stad i stort behov av fler 
skolplatser vilket motiverar en rivning av befintliga byggnader för att den nya 
skolan ska kunna uppföras. Kulturmiljön bedöms inte heller väga upp mot de 
kostnader som en hantering av de byggnadstekniska problemen i byggnaderna 
skulle innebära. Kompletterande utredning kring uppskattade kostnader för en 
eventuell renovering pågår. Stadens översiktliga planer pekar på en mycket tydlig 
strategi att innerstaden ska utvidgas och där pekas planområdet ut för förtätning 
och utveckling. Det förslag som vann arkitekttävlingen bedöms ta hänsyn till 
stadsbilden och skapa en god helhetsverkan. 

Planen medger därför inga särskilda skydds- eller varsamhetsbestämmelser för den 
befintliga bebyggelsen.  
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Situationsplan över befintlig bebyggelse inom kvarteret. Byggnad A (IV), B (II) 
utom del mot Lindengatan, C (I) och D (III) är från den ursprungliga 
skolanläggningen.  

Arkeologi 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Länsstyrelsen har gjort 
bedömningen att det inte krävs några arkeologiska åtgärder i samband med 
planarbetet. Skulle fornlämningar ändå påträffas i samband med markarbeten i 
området ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas i enlighet 
med 2 kap 10 § i lagen om kulturminnen. 

Offentlig och kommersiell service 
Planförslaget möjliggör utökade byggrätter för olika typer av utbildning, 
grundskola samt gymnasieskola och högre utbildning. Planförslaget möjliggör 
också ett brett utbud av service, då fastigheten även planläggs för centrumändamål, 
kontor och hotell. Totalt sett möjliggör planförslaget 26 500 kvm BTA, varav 
maximalt 17 000 kvm BTA får vara grundskola, förskola medges inte. Detta 
motsvarar en grundskola för upp till 900 högstadieelever och 75 särskoleelever. 
Därutöver möjliggörs till exempel gymnasieskola eller annan högre utbildning för 
cirka 600 elever. Inom kvarteret tillåts upp till 11 000 kvm BTA kontor, hotell eller 
centrumändamål. 10 000 kvm BTA kontor motsvarar cirka 400–500 arbetsplatser. 
Användningen centrumändamål möjliggör olika typer av funktioner som bör ligga 
centralt i staden och lättillgängligt vilket omfattar t ex restaurang, handel, religiösa 
byggnader, föreningslokaler, bibliotek, bank, gym, hotell och lättare vård. 

Sociala aspekter  
Planområdet befinner sig inom Tannerfors, vilket anses relativt centralt i 
Linköping. I stadsdelen bor ungefär 4400 invånare (2018). I Tannefors bor en stor 
andel i hyresrätter, 65 %. Andelen unga i stadsdelen är förhållandevis lågt. Genom 
tillägget till översiktsplanen - utvecklingsplan för Linköpings innerstad 2016 
föreslås Tannefors utvecklas till att få en innerstadskaraktär och att området kring 
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Kungsbergsskolan och norrut blir en del av den utvidgade stadskärnan. Detta 
innebär en inriktning mot fler invånare i stadsdelen och mer service. 

I enlighet med Utvecklingsplanen för Linköpings innerstad 2016 ska staden förnya 
sina stadsrum och kopplas samman med tydliga cykelstråk och kollektivtrafiknät, 
se vidare under rubriken Gator och trafik.  

Barnperspektivet 
I förslaget till ny skolbyggnad finns en väl gestaltad skolgård och även lägre 
volymers tak föreslås kunna nyttjas för utevistelse. Takterrasserna integreras med 
skola och skolgård genom invändiga och utvändiga trappor, som även kan 
samnyttjas som sittplatser. Hästskovägen planeras bli en gångfartsgata där 
motortrafik får röra sig men enbart i låga hastigheter. På så vis skapas en säker 
passage mellan skola och park som gör det möjligt för eleverna att på ett tryggt vis 
även nyttja parken för utevistelse. Flera åtgärder har föreslagits för att skapa en 
säkrare väg till skolan för de som går och cyklar dit. 

Inom planområdet finns en fritidsgård för barn upp till årskurs 6. Fritidsgården 
har en viktig funktion för barnens vardag och möjlighet till en meningsfull fritid 
efter skolan slut. I samband med utveckling av den nya skolan för högre årskurser 
och gymnasium planeras ingen fritidsgård.  

Planområdet ligger lättillgängligt och väl integrerat med sin omgivning. Ett 
utvecklat gatunät för gående och cyklister främjar att barn och ungdomar själva 
kan röra sig i stadsdelen och till resten av staden. En svag länk är passagen över 
Nya Tanneforsvägen för att nå busshållplatser utmed denna väg samt centrala 
Linköping väster om Stångån.  

Barnperspektivet bedöms vara väl behandlat inom ramen för denna detaljplan. 

Trygghet 
Platsen uppfattas idag som trygg med tydliga gaturum med trottoarer och en hög 
andel bostadsbebyggelse och människor i rörelse. 

Kvarterets utveckling med nya funktioner och en ny skola kan bidra till en allmänt 
ökad trygghet i staden. Dels kan skolans utformning ske på ett sätt som ger god 
överblickbarhet och orienterbarhet i staden, dels så tillförs mer aktivitet i 
gaturummet i form av fönster, entréer etc. som kan bidra till att öka tryggheten i 
området. Dessutom ger en större skola i kombination med en idrottshall en ökad 
persontäthet och närvaro på skolan och i dess närhet och människor i rörelse under 
fler tider på dygnet. 

Genom ett genomförande av planförslaget tillkommer nya entréer mot 
Drottningtorget och övriga omgivande gator, vilket stärker orienterbarhet och 
trygghet staden. 

Jämställdhet och mångfald 
Det är viktigt att alla ges likvärdiga möjligheter att ta del av information och bidra 
med kunskap vid såväl kommunens planarbete som dialog med medborgare. 

Utformning av fysiska miljöer påverkar människors beteende och upplevda 
trygghet. Detaljplanen innebär inte några åtgärder som medvetet ger olika 
förutsättningar för kvinnor och män eller pojkar och flickor. 
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Gator och trafik 

Gatunät och biltrafik 
Planområdet omfattar de allmänna gatorna, som omgärdar fastigheten 
Kungsbergsskolan 2; del av Lindengatan, Hästskogatan och Stallgatan samt del av 
Humlegatan (gc-väg mellan Drottningtorget och Lindengatan) och del av 
Drottningtorget (gatan vid torget med samma namn). 

Personbilsparkeringar finns på skolfastighetens västra del. Dessa nås från 
Drottningtorget och Lindengatan. Varumottagning finns i anslutning till skolans 
kök- och matsal utmed Hästskogatan. Ytterligare en varumottagning/ lastkaj finns 
vid skolans nordöstra del intill Stallgatan. Där finns även enstaka bilplatser. Både 
längs Stallgatan, Hästskogatan och Lindengatan finns allmän kantstensparkering. 
Vid Drottningtorget finns ett mindre antal korttidsparkeringar riktat till besökare 
till verksamheterna runt torget. 

Cykelparkering finns på skolfastighetens östra del. En yta för mopeder finns intill 
Stallgatan. 

För att skapa en bra logistik i anslutning till skolan där personbilar, tjänstefordon, 
cyklister och gående ska samsas har ett par gemensamma workshops hållits mellan 
kommunens trafikplanerare, externa trafikplanerare (konsulter), 
stadsmiljöavdelningen samt verksamheten och beställare till planen, 
Lejonfastigheter. Utgångspunkten har varit att utveckla två huvudsakliga 
motorfordonsflöden till skolan och stärka stråk för gående och cyklister.  

Inga större förändringar av gatunätet för motortrafik föreslås i detaljplanen. Det 
kommer även i fortsättningen vara möjligt att köra bil på Lindengatan, Stallgatan 
och Hästskogatan. Med infart från nordväst kan kvarteret angöras utmed 
Lindengatan för tjänstefordon för leveranser, färdtjänst och hämtning av avfall. 
Hästskogatan föreslås omvandlas till en gångfartsgata där bilar fortfarande har 
tillträde men får framföras i låga hastigheter för att skapa en trygg och säker 
passage för fotgängare mellan skolan och parken. Gatan Drottningtorget föreslås 
bli enkelriktad med infart från Nya Tanneforsgatan för att underlätta för 
privatbilister som ska hämta och lämna elever.  

Gångtrafik 
Gångnätet består idag av gångbanor på trottoar på båda sidor längs de gator som 
går runt Kungsbergsskolan. Undantaget är den koppling som finns mellan 
Lindengatan och Drottningtorget som består av en gång- och cykelbana som ligger 
helt frånskild från motortrafik.   

Möjligheten att röra sig runt skolfastigheten på trottoarer kommer att kvarstå vid 
planens genomförande, vilket även gäller för den gång- och cykelkoppling som 
finns mellan Lindengatan och Drottningtorget. Vid ombyggnad för nya parkerings- 
och angöringsplatser utmed Lindengatan ges utrymme att bredda trottoaren från 
1,5 till 3,6 meter. Vid utveckling av kvarteret mot Hästskogatan och Stallgatan ges 
utrymme för att bredda trottoarer från 1,5 till 4 meter mot kvarteret. Detta ger 
utrymme för en kombinerad gång- och cykelbana utmed kvarteret. Fotgängare 
kommer även att kunna röra sig över den torgyta som skapas framför skolan.  
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Principsektion genom Lindengatan och skolbyggnad med gaturummets olika 
funktioner; förgårdsmark, gångbana, körbana, angöringszon och gång- och 
cykelbana, illustration Arkitema för Lejonfastigheter. 

Principsektion genom Hästskogatan och idrottshall, som beskriver gaturummets 
olika funktioner; förgårdsmark, gång- och cykelbana, körbana och gångbana, 
illustration Arkitema för Lejonfastigheter. 

I övrigt föreslås en rad åtgärder som skulle förbättra förutsättningarna för 
fotgängare inom planområdet och dess närhet.  Åtgärderna är numrerade 1–5 och 
finns utmärkta på den karta som följer detta stycke.  

Övergångställe behöver närmare cirkulationsplats för att undvika onödig omväg 
och att fotgängare använder cykelpassagen. Övergångsställe och cykelpassage 
föreslås därför samlas i en tydlig och hastighetssäkrad passage i anslutning till 
Drottningrondellen och det signalreglerade övergångsstället tas bort. (1).  
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Gående mellan skolan och Drottningrondellen längs Drottningtorgets södra sida 
bör på ett tydligt sätt separeras från biltrafiken och passagen över Hästskogatan för 
därför vara hastighetssäkrad. (2).   

För att knyta ihop skolgård och park på ett trafiksäkert sätt föreslås att del av 
Hästskogatan höjs upp. (3).  

Eventuellt behövs en hastighetssäkrad passage vid Lindengatan då trafiken och 
andelen tung trafik beräknas öka. Exakt läge för placering av eventuell passage 
studeras i detaljprojekteringen.  (4).  

Hastighetsdämpande åtgärder i korsningen Lindengatan/Stallgatan byggs om för 
att ytterligare förbättra trafiksäkerheten kring skolan. (5). 

 

Översikt över punkter för förbättringsåtgärder för fotgängare, illustration 
Ramboll. 

Cykeltrafik 
Det finns flera cykelvägar kopplade till planområdet via Hästskogatan och 
Drottningtorget. De har olika karaktär i form av cykelbanor som löper längs gator 
där cykelbanorna är separerade från gångbanorna men även där fotgängare och 
cyklister delar på samma utrymme (gång- och cykelbanor). Det finns även en 
södergående gång- och cykelbana i grönstråket som gränsar till planområdets 
södra gräns som även används för angöring med motorfordon till intilliggande 
bostäder. I övrigt är cyklister i närområdet hänvisade till lokalgator med 
blandtrafik. 
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Befintliga cykelstråk kring planområdet, illustration Ramboll. 

Flera av de åtgärder som föreslås för att förbättra för gångnätet förbättrar också 
situationen för cykelnätet. Planförslaget möjliggör anläggande av cykelbana utmed 
Hästskogatan och Stallgatan och vid behov kan även en kombinerad gång- och 
cykelbana anläggas utmed Lindengatans södra sida. En ny cykelbana med en bredd 
på 4 meter och med en skyddsremsa på 1 m mot kanstensparkering/angöring 
föreslås längs kvarterets förplats i planområdets västra del för att knyta ihop 
cykelstråk norr och söder om planområdet. 

 

Föreslagen utformning av Hästskogatan med anslutningar mot korsningarna 
och upp mot torget, illustration Ramboll. 

Kollektivtrafik 
Cirka 100 meter norr om planområdet längs Gamla Tanneforsvägen finns hållplats 
Humlegatan. Cirka 100 meter väster om planområdet kring Drottningtorget finns 
hållplats Drottningtorget. De båda hållplatserna trafikeras av busslinjerna 11, 16 
och 21. 

Detaljplanens genomförande medför inga ändringar i kollektivtrafiken. 
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Karta över busslinjer som trafikerar närmast planområdet, illustration Ramboll. 

Parkering och angöring 

Bilparkering och bilangöring, bussangöring 
Väster om kvarteret vid Drottningtorget föreslås en enkelriktad angöringszon med 
så kallade hämta- och lämnaplatser. Dessa kan vid andra tider på dygnet även 
fungera som korttidsparkering för verksamheterna vid torget. Norr om kvarteret 
planeras för kantstensparkering med lastplatser. Angöring för färdtjänst till 
särskolan föreslås också utmed Lindengatan. Söder om kvarteret planeras det inte 
för någon kantstensparkering. Parkering för rörelsehindrade planeras utmed 
omgivande gator (placering sker vid entréer) och på torgytan väster om skolans 
huvudentré (dessa kan nås via Drottningtorget). 

Detta innebär att den södra kanten av Lindengatan behöver byggas om för att 
möjliggöra angöringsfickor och korttidsparkering. Drottningtorget behöver också 
byggas om. Där föreslås de befintliga parkeringsplatserna som ligger på torget tas 
bort. Därmed undviks backande fordon i angöringsflödet.  

Det har utretts huruvida det går att angöra vid kvarteret med större bussar vid 
särskilda idrottsevent, men detta kräver allt för stora ombyggnader av omgivande 
gator. Större bussar hänvisas därför till att angöra vid Nya Tanneforsvägen. 

I planen möjliggörs även för underjordisk parkering under kvarteret. In- och utfart 
till garage får anläggas mot Lindengatan. Garagets in- och utfart är lämplig mot 
Lindengatan, då den enkelt nås via Humlegatan. Vid utfart förväntas Humlegatan 
eller Stallgatan användas. Alternativt löses kompletterande parkeringsbehov 
genom parkeringsköp i närliggande kvarter norr om fastigheten. Trafikutredningen 
beräknar att garaget genererar 3 fordonsrörelser per plats i den kommersiella delen 
och 2 fordonsrörelser per plats till skolan. Detta ger sammantaget en trafikökning 
på cirka 230 fordonsrörelser per vardag.   

All befintlig parkering inom kvarteret föreslås tas bort.  

I samråd med mellan trafikutredaren Ramboll och Linköpings kommun har 
reducerade parkeringstal tagits fram. Det centrala och kollektivtrafiknära läget 
(resecentrum) är grunden till reduktionen.  

För bil är parkeringstalen per 1000 kvm BTA; två för grundskola och fem för 
kontor och publika verksamheter. Vid ett maximalt utnyttjande av detaljplanen, 
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15 500 kvm BTA grundskola, 11 000 kvm BTA kontor och publika verksamheter 
blir behovet av parkeringsplatser 86 stycken fördelat på 31 för grundskola och 55 
för kontor och andra publika verksamheter.  

Cykelparkering 
Med hänsyn till det centrala läget och möjlighet till ett bra cykelvägnät fram till 
kvarteret så är möjligheten att en stor andel av eleverna väljer cykel som 
transportmedel till och från skolan.  

För cykel är parkeringstalen per 1000 kvm BTA; 40 för grundskola och 18 för 
kontor och 0 för publika verksamheter. Vid ett maximalt utnyttjande av 
detaljplanen, 15 500 kvm BTA grundskola, 11 000 kvm BTA kontor och publika 
verksamheter blir behovet av cykelparkeringsplatser 800 stycken fördelat på 620 
för grundskola och 180 för kontor.   

Cykelparkering bör koncentreras intill huvudingången till skolan och i anslutning 
till andra större entréer, som t ex idrottshallens entré  bör det också finnas 
cykelparkering. Cykelparkeringen bör utformas så att det går att låsa fast cykeln i 
ramen och det bör finnas möjlighet för personal att placera sina cyklar under tak 
(då dessa antas vara dyrare, känsligare och i högre grad utgörs av elcyklar). I 
nuvarande utformningsförslag med ungefär 13 500 kvm BTA skola finns ett totalt 
behov av 756 cykelparkering varav 540 är avsedda för skolverksamhet. Cyklarna 
föreslås placeras i skyddade lägen under tak i anslutning till skolgården och 
entréer.  De 50 platser som är avsedda för personal kan inrymmas i garaget. I garaget 
finns ytterligare 200 platser avsedda för kontorsbyggnaden på runt 10 500 kvm 
BTA. Utrymme finns även för cykelparkering för besökande cyklister utomhus på 
entrétorget i väster. 

Miljö- och riskfaktorer 
En samlad bedömning av den inverkan som detaljplanens genomförande bedöms 
medföra på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra 
naturresurser har gjorts under rubriken Behovsbedömning. Bedömningen har 
resulterat i att ingen utförlig miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram, men en 
kortare beskrivning och bedömning av nedan stående miljöaspekter har bedömts 
behövas.  

Klimatanpassning 
En dagvattenutredning Kungsberget, 2020-10-09 har tagits fram av 
Dämningsverket. En enkel skyfallsmodellering av ett 100-års regn baserad på 
marknivåer har gjorts. Den visar att ytliga flöden delar sig öster om kvarteret och 
att vattnet leds västerut ned till Stångån. Planförslaget reglerar att 
kvartersstrukturen ska förses med öppningar från gata direkt in på gården i 
markplan så att gården inte blir ett instängt område vid skyfall. Detta i 
kombination med en anpassad höjdsättning av kvarteret möjliggör att dagvatten 
vid ett skyfallsregn kan ledas bort utan risk för skador på bebyggelsen.  
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Figur som visar ytlig avrinning i förenklad och icke kalibrerad skyfallsmodell. 
Bilden visar flödesvägar i blå pilar och en vattendelare, gul streckad linje öster 
om kvarteret, där vattnet rinner åt olika håll vid skyfall. 

Buller 
En trafikbullerutredning har tagits fram av Soundcon på uppdrag av Linköpings 
kommun, 2020-10-26 för att beräkna framtida trafikbullernivåer. I utredningen 
har ljudnivåer från vägtrafik, spårtrafik och flygtrafik studerats. De huvudsakliga 
trafikbullerkällorna är Nya Tanneforsvägen, Drottningbron och Gamla 
Tanneforsvägen samt järnvägstrafiken på Södra stambanan och Stångådalsbanan 
cirka 200 meter från planområdet samt Linköping City Airport 1,5 km från 
kvarteret. Beräkningarna har utförts på en framtidsprognos för år 2040. 

Väg- och spårtrafikbuller 
För skolverksamhet finns riktvärden för ljudnivåer för trafikbuller från väg- och 
spårtrafik på skolgård och inomhus i lokaler framtagna av Naturvårdsverket. Dessa 
redovisas i en vägledning: ”Riktvärden för buller på skolgård från väg och 
spårtrafik, NV-01534-17)”. Vägledningen är framtagen med anledning av 
Naturvårdsverkets ansvar för tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen 3 
kap. 2 § (2011:13). Vägledningen är framtagen i samråd med 
Folkhälsomyndigheten.  

Folkhälsomyndigheten skriver i artikel 18070-1, Hälsoeffekter av buller och höga 
ljudnivåer, 13 maj 2019, att buller kan försämra inlärnings- och 
prestationsförmåga. Buller kan göra det svårare att uppfatta tal och störa 
koncentrationen genom att distrahera och störa tankebanor. Längre exponering av 
buller verkar uttröttande och stressande. Starkast vetenskaplig bevisning finns 
mellan flygbuller på hög nivå och läs- och talförståelse samt långtidsminne. 
Samband mellan väg- och spårtrafikbuller och påverkan på inlärning och 
prestation är låg. Forskning och studier på detta område är dock begränsad. 
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Skolgård 
På nybyggd skolgård som exponeras för buller från väg- och spårtrafik bör den 
ekvivalenta ljudnivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på de delar 
av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. En maximal 
ljudnivå på 70 dBA bör också underskridas på dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar 
de nivåer som enligt 3§ i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader bör underskridas vid en uteplats vid nya bostadsbyggnader för 
att förebygga olägenheter för människors hälsa.  

Som målsättning bör övriga vistelseytor inom skolgården ha högst 55 dBA 
ekvivalent nivå och den maximala nivån på 70 dBA överskridas högst fem gånger 
per genomsnittlig (under den tiden skolan har verksamhet) maxtimme.  

Beräkningarna visar att ljudnivåerna på de delar av innegården och takytorna som 
avses användas som skolgård uppfyller riktvärderna på högst 50 dBA ekvivalent 
nivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Den ekvivalenta ljudnivån överskrider 50 
dBA på en begränsad del av gården i norr och söder. Dessa delar avses nyttjas för 
cykelparkering och inte lek, vila eller pedagogisk verksamhet.  

På den utomhusyta som ligger inom kvarteret väster om föreslagen bebyggelse 
överskrids det ekvivalenta riktvärdet för hela området, vilket gör att den inte 
lämpar sig som skolgård.   

Inomhusmiljöer 
Inomhusmiljöer ska enligt BBR, Boverket, uppfylla lägst ljudklass C enligt SS 
25268:2007+T1:2017. Om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B 
väljas. Ljudklass B är ett vanligt projektmål för nya skolor i Linköpings kommun.  

De beräknade ljudnivåerna utmed fasaderna är relativt låga för att vara i 
stadsmiljö. De högsta ekvivalenta ljudnivåerna uppgår till 56 dBA. De maximala 
ljudnivåerna från vägtrafiken är som högst 68 dBA och från spårtrafiken som högst 
70 dBA. Bedömningen från trafikbullerutredningen är därför att ljudnivåer 
inomhus kan uppfyllas med standardfönster (ca Rw + Ctr 30 dBA). 

Flygtrafikbuller 
Från Linköpings kommun har ljudutbredningskartor för gällande tillstånd för 
flygplatserna erhållits. Kartorna visar att planområdet ligger med god marginal 
utanför gränserna för flygbullernivå (FBN) 55 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA. 
Bedömning är därför att flygbullerpåverkan är så låg att det är väg- och tågtrafiken 
som är dimensionerande för att planområdet kan uppfylla riktvärdena. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp  
Fastigheten Kungsbergsskolan 2 är idag ansluten till allmänna ledningar för vatten 
och avlopp via upprättade förbindelsepunkter mot väster i Humlegatan/ 
Drottningtorget.  

Vid en delning av fastigheten kommer ytterligare anslutningspunkter för vatten och 
avlopp behövas i den östra delen av planområdet Stallgatan/ Lindengatan/ 
Hästskogatan. I Hästskogatan och stora delar av Stallgatan saknas dock allmänna 
ledningar, därför kommer nya ledningar behöva dras fram. 

Eventuella källarvåningar får inte anslutas med självfall till det allmänna 
spillvattennätet.  
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Dagvatten 
De allmänna dagvattenledningarna är dimensionerade för ett 2-års regn med 10 
minuters varaktighet. Med ett 2-årsregn avses ett regn som i genomsnitt 
återkommer en gång under en tvåårsperiod. När kraftigare regn än det 
dimensionerande belastar ledningsnätet riskerar anslutna fastigheter att få 
vattenskador när dagvatten stiger upp i dräneringssystemen. Eventuella 
källarvåningar får inte anslutas med självfall till det allmänna dagvattennätet. 

En dagvattenutredning Kungsberget, 2020-10-09 har tagits fram av 
Dämningsverket. Den sammantagna bedömningen är att planområdet är lämpligt 
för bebyggelse i enlighet med detaljplaneförslaget ur ett dagvatten-, skyfalls- och 
översvämningsperspektiv. Det finns goda möjligheter att fördröja och rena 
dagvattnet i anslutning till planområdet. Utredningen visar också att det finns goda 
möjligheter att avleda skyfallsflöden från planområdet. 

Den hårdgjorda arean ökar vid ett genomförande av planförslaget. Befintlig 
kapacitet i befintliga serviser är i dagsläget undermålig. Tekniska Verken har 
bedömt kapaciteten i det befintliga ledningsnätet till en återkomsttid på maximalt 
2 år. 

Regn med en återkomsttid på 10 år föreslås fördröjas till samma flöde som 
genereras av ett 2-årsregn, vilket har tagits fram i samråd med Tekniska Verken.  

Totalt sett ökar flödet vid ett 10-minuter 10-årsregn från cirka 205 l/s exklusive 
klimatfaktor till cirka 350 l/s inklusive klimatfaktor. Total fördröjningsvolym har 
beräknats till 111 m3.  

Föroreningsberäkningar har utförts i Stormtac. Beräkningarna visar att det sker en 
ökning av föroreningsbelastningen på recipienten om inga reningsåtgärder vidtas. 
Med föreslagen fördröjningslösning beräknas även en rening av dagvatten i så stor 
omfattning så att den totala föroreningsbelastningen på recipienten minskar.  

Den geotekniska undersökningen Tekniska Verken utförde 2014 bekräftar SGU:s 
genomsläpplighetskarta att förutsättningarna för lokal infiltration av dagvatten är 
ogynnsamma. Fördröjningsmagasin med viss infiltrationsförmåga kan anläggas om 
de förses med bräddningsavlopp. Om byggnaderna utförs med källare för 
dagvattenhanteringen under markytan göras tät.  

Fjärrvärme/fjärrkyla 
Skolfastigheten är idag ansluten till allmänna ledningar för fjärrvärme som finns i 
Lindengatan. Eventuellt kan en ny anslutning krävas för tillkommande bebyggelse. 
Ledningarna är mycket känsliga för vibrationer och sättningar vilket måste beaktas 
vid utförandet av planen. Detta gäller särskilt vid spontning för anläggning av 
garage under mark.   

El 
Skolan är ansluten till det allmänna ledningsnätet för el via ledningar vid 
Humlegatan/Drottningtorget och Lindengatan. Om kapaciteten behöver höjas är 
det möjligt att göra från befintlig transformatorstation längre norrut längs 
Humlegatan. 

Tele och opto  
Allmänna teleledningar finns förlagda i fastighetsgräns mot Hästskogatan. Skolan 
är dessutom ansluten till en ledning som går från kvarteret Kikaren och över 
Stallgatan. 
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Avfall 
För angöring till kvarteret för hämtning av avfall planeras angöringsfickor utmed 
Lindengatan. Avfallsutrymmen inom kvarteret bör placeras inom 10 meter från 
angöringsplats. Utformning och placering fastställs i bygglovsskedet, vilket bör ske 
i samråd med Tekniska verken för att säkerställa en fungerande och lämplig 
lösning.  

Avvägningar och hänsyn till motstående intressen 
Detaljplanen medger ny och högre exploatering av fastigheten för skoländamål, 
kontor, hotell och centrumverksamhet och rivning av befintlig kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse som utgörs av skolbyggnader från 1940-talet med tillhörande 
yttre miljö. Intresset av att behålla kulturmiljön ställs därmed mot intresset att 
tillgodose stadsdelen Tannefors med nya byggnader för grundskola, idrottshallar 
och möjlighet till gymnasieskola eller kommersiella lokaler samt svårigheterna att 
skapa ett gott inomhusklimat i befintlig bebyggelse. 

Med anledning av tidigare gjorda utredningar av skador och problem i de befintliga 
byggnaderna;  Kungsbergsskolan Delrapport 1 Mikrobiologiska analyser av AK-
konsult Indoor Air AB 2014-03-11, Kungsbergsskolan Delrapport 2 
Sammanfattande rapport av AK-konsult Indoor Air AB 2014-04-08 och 
Kungsbergsskolan Delrapport 3 Uppföljande mätningar av AK-konsult Indoor 
Air AB 2015-02-04 samt en redovisning av möjligheterna att åtgärda dessa skador 
och problem, Utlåtande avseende byggåtgärder i Kungsbergsskolan av Sweco 
Management, Fukt, miljö och byggteknik 2016-09-13, togs beslut att basera 
arkitekttävlingen på en rivning av all befintlig bebyggelse inom fastigheten. I 
utlåtande avseende byggåtgärder belystes den komplexitet av byggnadstekniska 
problem som byggnaderna har i form av kvarstående skador efter åtgärder och 
underhåll. I samband med det återupptagna detaljplanearbetet 2017 togs en 
antikvarisk utredning fram som belyser den befintliga bebyggelsens 
kulturhistoriska värde. Kulturmiljöutredningen lyfter särskilt fram att värde för 
kulturmiljön är helheten med en tydlig 1940-talskaraktär i flera byggnadsvolymer 
och där tillhörande gårdsmiljö.  

Det har tagits fram en utredning med olika alternativ där befintlig bebyggelse 
bevaras i olika utsträckning samtidigt som den övriga fastigheten utvecklas med ny 
bebyggelse. Om befintlig bebyggelse från 1940-talet ska bevaras minskar den 
föreslagna nya exploateringen från cirka 26 500 kvm BTA till 22 000 kvm BTA. 
Detta kräver också en större omarbetning av förslaget till ny bebyggelse.  

Ett utredningsalternativ har också tagits fram där del av befintlig bebyggelse från 
1940-talet bevaras och arkitektförslagets första etapp genomförs i sin helhet. Detta 
innebär att exploateringen minskar till cirka 20 000 kvm BTA och att större delen 
av byggnad II (byggnad B) behöver rivas. Då detta förslag innebär en rivning av 
större delen av byggnad II bedöms den tappa en stor del av sitt värde, varför detta 
alternativ inte är lämpligt.  

Byggnad I (byggnad C) och byggnad II (byggnad B) har kvarstående 
byggnadstekniska problem och skador. Byggnad III (byggnad D) är en 
enplansbyggnad som minskar möjligheten till exploatering av den östra delen av 
fastigheten.  

Alla alternativ vid ett bevarande ger en lägre exploateringsgrad på fastigheten. 
Utnyttjandet av de befintliga lokalerna blir inte heller lika yteffektiva som vid en 
nybyggnad där lokalerna utformas mer ändamålsenliga för framtida behov. 
Sammantaget är bedömningen att ett bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla 



39 

Detaljplan i Tannefors för Kungsbergsskolan 2 m.fl. (Nya Kungsberget) 

 

bebyggelsen inte uppväger värdet av att tillskapa nya lokaler för skola, kultur och 
idrott samt kostnaderna för att åtgärda byggnadstekniska problem.  

 

Situationsplan över befintlig bebyggelse inom kvarteret. Byggnad A (IV), B (II) 
utom del mot Lindengatan, C (I) och D (III) är från den ursprungliga 
skolanläggningen.  

Linköping är en växande stad i stort behov av fler skolplatser vilket motiverar en 
rivning av befintliga byggnader för att den nya skolan ska kunna uppföras. Stadens 
översiktliga planer pekar på en mycket tydlig strategi att innerstaden ska utvidgas 
och där utpekas planområdet som en del av det området som ska förtätas och 
utvecklas. Det förslag som vann arkitekttävlingen bedöms ta hänsyn till stadsbilden 
och skapa en god helhetsverkan. 

Planen omfattar därför inga särskilda skydds- eller varsamhetsbestämmelser för 
den befintliga bebyggelsen.  

Fortsatt arbete 
Kompletterande kostnadsuppskattning för renovering av befintliga byggnader 
behöver tas fram.  
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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 normalt förfarande, vilket motsvarar 
nuvarande process utökat förfarande. Planprocessen beräknas i huvudsak kunna 
följa nedanstående tidplan.  

Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång som en följd av 
oförutsedda händelser. 

Tidplan för detaljplanen 

Samråd Vinter 2019 

Granskning Vinter 2021 

Antagande Sommar 2021 

Laga kraft, tidigast Sommar 2021 

Tidplan för detaljplanens genomförande  
 

Tidplan för genomförande av detaljplanen 

Utbyggnad allmän plats 2024 

Utbyggnad kvartersmark 2022–2026 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid ska vara fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för t.ex. 
förlorad byggrätt. 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Allmän plats 
Linköpings kommun är huvudman för allmänna platser inom planområdet. Det 
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och skötsel av dessa områden. 

Kvartersmark 
Fastighetsägaren ansvarar på motsvarande sätt för utbyggnad och skötsel av 
kvartersmark.  

Teknisk försörjning 
Respektive ledningsägare ansvarar för utbyggnad och skötsel av de allmänna 
ledningar som finns inom planområdet. 

Avtal  

Ramavtal 
Ett ramavtal har tecknats mellan Linköpings kommunen och Lejonfastigheter för 
att reglera kostnaderna för planarbete för framtagandet av detaljplanen. Syftet med 
detaljplanen är att pröva möjligheten att expandera skolverksamheten på 
fastigheten och pröva möjligheten att tillföra centrumfunktioner, kontor, hotell 
samt parkering under mark.  

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan Linköpings kommun och exploatören 
innan detaljplanen antas. Exploateringsavtalet reglerar genomförandet av 
detaljplanen; behov av fastighetsbildningsåtgärder, kostnader för reglering av mark 
mellan kvartersmark och allmän platsmark, kostnader och tidplan för ombyggnad 
av allmän platsmark föranlett av planförslaget samt ansvar för dagvattenhantering 
på kvartersmark.  

Övriga avtal 
Exploatören ansvarar själv för kontakt med respektive ledningsägare för 
anslutningspunkter och avtal om tekniska försörjning till fastigheterna på 
kvartersmark.  

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Fastighetsägare 
Inom planområdet finns två fastigheter: 

 Kungsbergsskolan 2, ägs av Lejonfastigheter AB (kommunägt bolag).  
 Del av Tannefors 1:1, ägs av Linköpings kommun.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser och fastighetsbildning 
Ett område (1) på cirka 234 m2 utmed Lindengatan som i gällande plan är planlagt 
som gatumark planläggs som kvartersmark och kan överföras till 
Kungsbergsskolan 2 från Tannefors 1:1. Ett område (2) på cirka 591 m2 utmed 
Stallgatan, Hästskogatan och Drottningtorget planläggs som gatumark och kan 
överföras från Kungsbergsskolan 2 till Tannefors 1:1. Detaljplanen medför att 
Kungsbergsskolan 2 genom avstyckning kan delas in i två eller fler fastigheter 
lämpliga för sitt ändamål. Totalt planläggs cirka 13 459 m2 som kvartersmark. 
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Kungsbergsskolan 2 

område åtgärd areal 
(m2) 

planläggning 

1 Överförs från Tannefors 1:1 234 kvartersmark centrum/skola/ 
kontor/hotell/parkering 

2 Överförs till Tannefors 1:1 591 allmän plats gata 

3 Behålls inom Kungsbergsskolan 
2 

13 225 kvartersmark centrum/skola/ 
kontor/hotell/parkering 

Tabell över möjliga fastighetsregleringsåtgärder för Kungsbergsskolan 2, ytor 
som kan regleras och användning. 

 

Tannefors 1:1 

område åtgärd areal 
(m2) 

planläggning 

1 Överförs till Kungsbergsskolan 2 234 kvartersmark centrum/skola/ 
kontor/hotell/parkering 

2 Överförs från Kungsbergsskolan 
2 

591 allmän plats gata 

4 Behålls inom Tannefors 1:1 4422 allmän plats gata 

Tabell över möjliga fastighetsregleringsåtgärder för Tannefors 1:1 inom 
planområdet, ytor som kan regleras och användning. 

 

 

Fastighetskonsekvenskarta 
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Tredimensionell fastighetsbildning 
Planförslaget möjliggör tredimensionell fastighetsbildning. Den föreslagna 
underjordiska parkeringen skulle kunna bilda egen tredimensionell fastighet. 

Gemensamhetsanläggningar, fastighetssamverkan 
Om kvarteret delas i flera fastigheter kan det bli aktuellt att bilda en eller flera 
gemensamhetsanläggningar för gemensamma angelägenheter, till exempel för 
parkering under mark.  

Servitut 
Inom kvartersmark läggs markreservat för gång- och cykeltrafik parallellt med 
Lindengatan. Rättighet för detta behöver bildas i form av ett servitut. Linköpings 
kommun ansöker om lantmäteriförrättning och står för Lantmäteriets 
förrättningskostnader. 

Om parkeringsgaraget delas mellan flera fastigheter kan nedfart till garage med 
fördel samordnas inom kvarteret. Om inte en gemensamhetsanläggning för garaget 
bildas behöver ett servitut bildas för att nyttja nedfart till garage via angränsande 
fastighet.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Kostnaderna för planen regleras i avtal mellan kommunen och byggherren. 

Kommunala investeringar och kostnader 
Kostnader för ombyggnad av allmän plats inom planområdet (gator) ska bekostas 
av exploatören genom exploateringsbidrag. Detta regleras i ett exploateringsavtal 
mellan kommunen och exploatören. 

En kostnadskalkyl för ombyggnad av allmän plats föranlett av exploateringen har 
tagits fram inför detaljplanens granskningsskede. 

Annan ersättning 
Ersättning för reglering av fastigheter ska bestämmas mellan berörda parter.  

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar mm 
Exploatören ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning, fastighetsreglering och 
bildande av gemensamhetsanläggningar för detaljplanens genomförande. 
Exploatören står för de förrättningskostnader som uppstår i samband med en 
lantmäteriförrättning. Linköpings kommun ansöker om upprättande av servitut för 
allmän gångtrafik på kvartersmark samt står för Lantmäteriets 
förrättningskostnader för detta.  

Ledningsåtgärder 
Kostnader för eventuell flytt av ledningar föranledd av exploateringen bekostas av 
exploatören. 

Anslutningsavgifter 
Eventuella anslutningsavgifter för anslutning till vatten, avlopp, fjärrvärme, el och 
tele ska betalas av fastighetsägaren enligt gällande taxor. 
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Bygglov, anmälan och planavgift 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. Ingen 
planavgift kommer tas ut i samband med detaljplanens färdigställande. Kostnader 
för detaljplanens framställande regleras i avtal mellan kommunen och exploatören. 

Tekniska frågor 

Allmän plats 
Planförslaget innebär en ombyggnad av Lindengatan för angöring och parkering. 
Planförslaget omfattar också ombyggnad av Stallgatan och Hästskogatan för 
anläggande gång- och cykelbana samt ett förslag till ombyggnad av del av 
Hästskogatan med en upphöjd del mellan skolgården och parken och ombyggnad 
av Drottningtorget för ny placering av parkeringsfickor samt ny cykelbana. 
Linköpings kommun ansvarar för ombyggnaden.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Tekniska verken är huvudman för det allmänna vatten-, avlopps- och 
dagvattennätet både inom detaljplanen och i omgivande områden. Tekniska verkan 
svarar därmed för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad 
anslutningspunkt.  

Dagvatten 
Huvudmannen för allmän plats, det vill säga Linköpings kommun ansvarar för 
omhändertagande av dagvatten på allmän plats. 

Fjärrvärme 
Tekniska verken är huvudman för det allmänna fjärrvärmenätet och svarar för drift 
fram till anvisad anslutningspunkt.  

Avfall 
Exploatören ansvarar för miljörum på fastigheten.  
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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 upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För varje detaljplan 
ska det därför göras en undersökning för att avgöra och ta ställning till om 
detaljplanen kan antas påverka så pass mycket att en strategisk miljöbedömning 
och miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram (enligt 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. Beslut om betydande miljöpåverkan tas 
också i Samhällsbyggnadsnämnden vid beslut om antagande.  

Orientering 
Planområdet omfattar cirka två hektar mark. Marken är idag redan ianspråktagen 
för bebyggelse för skola och gatumark. Detaljplanen medger en byggnation med 
upp till sex våningar på totalt 26 500 kvm BTA, vilket är en ökad exploatering i 
förhållande till gällande detaljplan. 

Slutsats och ställningstagande 
 
Detaljplanen innebär att pågående markanvändning bibehålls, men med högre 
täthet. Detta ger en bättre hushållning med mark. En utbyggnad av skola i 
kombination med kommersiella lokaler i enlighet med detaljplanen kan bidra till 
en rikare och tryggare stadsmiljö, där fler människor kan bo och verka. 
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Detaljplanen innebär att befintliga skolbyggnader kan ersättas med nya, vilket 
innebär att kulturhistoriskt intressanta byggnader kan rivas. 

En kringbyggd skolgård ger en tystare utemiljö, avskild från trafiken vid Nya 
Tanneforsgatan. 

Planområdet och dess närområde bedöms tåla de förändringar som detaljplanen 
medger. En förnyelse av skolan kan bidra till en som helhet bättre stadsmiljö, där 
bland annat Drottningtorget sätts i ett nytt sammanhang. Skolfastigheten är sedan 
tidigare ianspråktagen. Utöver befintliga byggnader bedöms planområdet inte hysa 
några för påverkan känsliga värden. 

Detaljplanen är en del i en större helhet där Linköpings innerstad utvecklas även på 
östra sidan om Stångån i enlighet med gällande översiktsplan. Detaljplanens 
genomförande kan bidra till den utvecklingen och även till att Kungsbergsskolans 
närområde och Drottningtorget tillförs en god bebyggd miljö. 

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte 
bedöms kunna 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.  
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Miljöchecklista  
Miljöchecklistan nedan utgör en grunden i undersökningen om genomförandet av 
detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Miljöchecklistan är ett 
underlag för en samlad bedömning av den effekt som detaljplanens genomförande 
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 Platsens nuläge Planens påverkan Summering 
påverkan och 
risk för 
betydande 
miljöpåverkan 

Mark-
använd-
ning och 
mark-
förhåll-
anden 

Mark-
användning 

Befintlig grundskola och 
skolgård, befintliga gator. 

Skillnad i markanvändning. 
Planförslaget tillför 
kvartersmarken nya 
användningsslag; 
centrumändamål, kontor och 
parkering under mark, vilket gör 
användningen av kvarteret mer 
flexibel. 

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

Geologi 
Lera, fast lagrad morän på 6–10 
m djup, delvis berg på 7,5 m 
djup. 

Pålning vid grundläggning, ev. 
plintar/grävpålar under 
parkeringsgarage. Schaktning 
under +40 m i den västra delen 
och under +41 m i den östra 
delen innebär schaktning i 
flytbenägen siltjord. Lokal 
sänkning av grundvattennivån 
krävs troligen, vilket kan ge 
sättningar i marken och påverka 
omgivande bebyggelse. Då både 
grundvatten-nivån är helt utredd 
och höjdläget på garaget inte är 
fastlagt är det inte säkert att en 
sänkning av grundvattennivån 
krävs och i så fall hur mycket.  

Sammantaget bedöms 
påverkan vara negativ, 
men inte så pass stor 
att betydande 
miljöpåverkan 
föreligger. 

Förorenad 
mark 

Ingen förorening i marken är 
påvisad. 

 Sammantaget bedöms 
varken negativ eller 
positiv påverkan. 

Vatten och 
MKN för 
vatten 

Yt- och 
grundvatten 

Grundvattennivån är ca 3-5 m 
under den planerade golvnivån 
eller 0-2 m under planerat 
schaktdjup för anläggning av 
källare/garage. Nivåerna stiger 
från nordväst till sydost. 

Vid anläggning av 
parkeringsgarage krävs 
ytterligare utredning av 
grundvattennivån och troligen 
lokal sänkning av 
grundvattennivån. 

Sammantaget bedöms 
påverkan vara negativ, 
men inte så pass stor 
att betydande 
miljöpåverkan 
föreligger. 

Dagvatten 
Idag är marken delvis hårdgjord. Vid en genomförande av planen 

kan ytor för ökad fördröjning 
och rening tillföras som 
kompensation till att den 
hårdgjorda ytan ökar. Lokal 
omhändertagande av dagvatten 
genom fördröjning ger e positiv 
effekt på rening av dagvatten. 
Marken och kvarteret kan 
anpassas så att inga instängda 
områden bildas. 

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

Luft och 
MKN för 
luft 

Luft 
Stadskvarter med ökad 
exploatering. 

Ökad trafik till kvarteret, viss 
påverkan. 

Sammantaget bedöms 
varken negativ eller 
positiv påverkan. 

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

Detaljplanen bedöms inte 
påverka riksintresset. 

 

Sammantaget bedöms 
varken negativ eller 
positiv påverkan. 
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Kategori Parameter Platsens nuläge Planens påverkan Summering 
påverkan och 
risk för 
betydande 
miljöpåverkan 

Skyddade 
områden 
och arter 

Områdes-
skydd vatten, 
natur och 
arter 

Biotopskyddad allé med fem 
träd. 

Marken där träden står 
undantas för bebyggelse och 
planförslaget anpassas till 
befintliga träd. Träden skyddas 
genom planbestämmelse och 
utökat marklov om åtgärder 
behöver vidtas. 

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

Områdes-
skydd kultur 

- - - 

Natur-
värden och 
biologisk 
mångfald 

Naturmiljö 
Ingen naturmiljö - - 

Grönstruktur, 
rekreation 
och friluftsliv 

- - - 

Kultur-
värden och 
arkeologi 

Historiskt och 
kulturellt 
betydelsefulla 
områden eller 
byggnader 

Kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse från 1940-talet. 

Planförslaget skyddar inte 
bebyggelsen från rivning. 

Sammantaget bedöms 
påverkan vara negativ, 
men inte så pass stor 
att betydande 
miljöpåverkan 
föreligger. 

Forn-
lämningar 

Inga kända fornlämningar Ingen påverkan - 

Klimat och 
natur-
resurser 

Klimat och 
klimat-
förändringar 

Kvarteret innehåller en delvis 
grön skolgård med träd. 

Andel hårdgjord mark ökar. 
Föreslagna dagvattenåtgärder 
med fördröjningsåtgärder 
bedöms ge en rening av 
dagvatten i så stor omfattning så 
att den totala föroreningsbe-
lastningen på recipienten 
minskar. 

Sammantaget bedöms 
varken negativ eller 
positiv påverkan. 

Natur-
resurser 

Ökad exploatering i anslutning 
till befintligt gatunät. 

Ökad exploatering i befintlig 
struktur bidrar till minskad 
utbredning av staden på 
omgivande jordbruksmark. 

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

Energi, 
transporter 
och avfall 

Kollektivtrafiknära och 
centrumnära exploatering. 

Möjligheten till hållbara 
transporter till fots, per cykel 
och med kollektivtrafik är goda. 

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

Risker och 
störningar 
för 
människa 
och miljö 

Buller 
Lite bullerstört från Nya 
Tanneforsvägen. 

Genom föreslaget kringbyggt 
endast marginell påverkan på 
kvarteret vid förgårdsmark mot 
väster. 

Sammantaget bedöms 
varken negativ eller 
positiv påverkan. 

Transport av 
farligt gods på 
väg och 
järnväg  

Planområdet omfattas inte av 
närhet till järnväg och transport 
av farligt gods. 

- - 
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Kategori Parameter Platsens nuläge Planens påverkan Summering 
påverkan och 
risk för 
betydande 
miljöpåverkan 

Risk från 
verksamhet 
och flyg för 
människor 
och miljö 

- - - 

Övriga risker 
störningar för 
människa och 
miljö 

Byggnader med 
byggnadstekniska fel och skador 
och dålig inomhusmiljö ersätts 
med ny bebyggelse. 

Andelen människor som 
påverkas av dålig inomhusmiljö 
minskar. 

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

 

Planen 

Medger planen förutsättningar för verksamheter och åtgärder med 
tillstånd eller liknande? 
Nej 

Har planen betydelse för andra planers och programs miljöpåverkan? 
Ja. Planförslaget bidrar till att utveckla en hållbar utformning av ny attraktiv 
innerstad i enlighet med Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 2016. Det 
kollektivtrafiknära läget kan bidrag till att transporter med bil minskar och planen 
kan därmed bidra till att uppfylla kommunens mål om koldioxidneutralitet. Den 
ökade exploateringen och lättillgängligheten med bil kan dock motverka den 
positiva effekten. 

Har planen betydelse för att främja hållbar utveckling, integrering av 
miljöaspekter, miljömål och hållbar utveckling?  
Ja. Om planförslaget genomförs baserat på tävlingsförslagets intentioner om 
gestaltning kan förslaget bidra till miljömålet god bebyggd miljö. Planförslaget 
säkerställer dock inte ett bevarande av kulturhistorisk värdefull bebyggelse, vilket 
ger en negativ påverkan på miljömålet god bebyggd miljö. 

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? 
Planförslaget kan tillföra ny intressant arkitektur i staden, vilket ger en positiv 
effekt. Den högre exploateringen medför rivning av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse, vilket är negativt. Genom ny exploatering kan befintligt 
kollektivtrafiknära läge utnyttjas och stadsdelen kompletteras med skola, kontor, 
hotell och andra centrumfunktioner, vilket ger en positiv påverkan på miljön 
genom minskade transporter, mindre utbredning av staden. Skolan är en viktig och 
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central funktion i staden och kommer bli en viktig målpunkt och bidra till att 
koppla samman Tannefors med den centrala staden, vilket är positivt. Rätt 
utformat kan dagvattenhanteringen förbättras i området.  

Påverkans sannolikhet, frekvens, varaktighet och avhjälpbarhet?  
Påverkan är sannolik och varaktig. Grundläggning och dagvattenhantering kan rätt 
utfört minska den negativa påverkan på området. Rivning av kulturmiljö är 
varaktig och irreversibel.  

Påverkans totaleffekt, betydelse och komplexitet? 
Stadsdelen Tannefors stärks och kopplas bättre samman med centrala Linköping 
väster om Stångån. Totalt sett kan planförslagets genomförande bli positiv för 
stadsdelen och en utveckling av bättre skolmiljöer med en hållbar inriktning där 
hållbara transporter främjas och ett resurseffektivt markutnyttjande främjas. 
Planförslagets bredare användning ökar flexibiliteten över tid för kvarteret, vilket 
kan stödja tanken om mer innerstad.  

Påverkar planen möjligheten att fullfölja miljölagstiftningen? 
Nej. 

Fortsatt arbete  
Underlaget till behovsbedömning och detaljplanen behöver kompletteras efter 
granskning med:  

 Kostnadsutredning för renovering av befintlig bebyggelse vid ett bevarande 
 Utredning av grundvattennivåsänkning vid grundläggning för nya byggnader, 

garage under mark 
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Plankarta 

 

Observera att detta är ett urklipp från originalplankartan. Den formella 
plankartan är i formatet A1 och i skala 1:500. Kartan finns tillgänglig på Kontakt 
Linköping på Stadsbiblioteket under granskningsskedet. Handlingarna finns 
dessutom på kommunens webbplats.  

http://www.linkoping.se/detaljplanering
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Planbestämmelser 
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