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Synpunkter på Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad från Före-

ningen Linköpings Ekopark. 

 

1. Föreningen har anmärkt på den tidigare planeringen att använda en kantzon av Tinnerö 

naturreservat som utvecklingsområde för idrotts- och fritidsanläggningar. Föreningen note-

rar med tillfredsställelse att denna planering i nuvarande version av utvecklingsplanen har 

utgått. 

2. Tidigare har också föreningen anmärkt på Haningeledens riskfyllda infart och övergång vid 

Smedstad allé. Av den aktuella detaljplanen för byggnationen vid Berga äng framgår emeller-

tid att problemen delvis löses genom en gång- och cykeltunnel under Haningeleden. Dock 

kvarstår riskerna då bilar svänger in till parkeringen vid Smedstad dammar och sedan ut på 

Haningeleden igen. Det är angeläget att denna trafiksituation förbättras snarast. 

3. Förening håller med om att det är viktigt att på alla sätt försöka gynna förutsättningarna 

för cykeltransporter och därmed minska bilåkandet. Den planerade cykelleden genom Tinne-

röreservatet måste dock konstrueras på så sätt att det att den inte försämrar förutsättning-

arna för ett rikt djur- och växtliv och inte heller stör reservatets unika naturvärden i ek- och 

ängslandskapet. Belysningen av cykelleden skall utformas så att störning på djurlivet mini-

meras 

4. Vid utredning av Utvecklingsplanen har man utgått från att vissa ombyggnationer av Lam-

bohovsleden måste ske. Främst där leden möter Haningeleden men även i västlig riktning 

mot Djurgården. Här finns stora möjligheter att i samband med denna ombyggnad förbättra 

det gröna sambandet mellan Vallaskogen och Tinneröreservatet – både vad gäller växt- och 

djurliv men även vad gäller mänsklig rörelsefrihet. 

5. Smedstadbäcken flyter till stor del genom Tinneröreservatet men också till stor del genom 

befintlig bebyggelse och planerade bostadsområden – som det planerade bostadsområdet 

vid Djurgården. Tyvärr har man gjort avkall på strandskyddet för den delen som flyter genom 

Djurgården och Västra Valla.  

Bäcken är en viktig förutsättning för reservatets kvalitet som en refug för ett rikligt växt och 

djurliv. Naturligtvis påverkar bäckens mindre gynnsamma omgivning vid bostadsområdena 

hela bäckens kvalitet som naturresurs negativt.  

Klimatförändringarna kan dessutom medföra att bäcken innebär risk för översvämningar om 

inte bebyggelsen planeras för dessa förändringar. 

6. Tinneröreservatet är en del av ett unikt ek- och kulturlandskap med många lämningar från 

gångna tider. Detta landskap sträcker sig även utanför reservatet och detta måste beaktas 

vid planeringen av ytterstaden. Vidare måste grönstråk och spridningslänkar skapas mellan 
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reservat och omgivande naturkärnor så att barriäreffekter inte hindrar spridning av växt och 

djurliv. 

7. Enligt utvecklingsplanen ska särskilda insatser göras för att höja rekreations- och besöks-

värdet i Tinnerö eklandskap. Föreningen är intresserad av att i god tid få vet vilka insatser 

som planeras.  

 

Björn Ström 

Föreningen Linköpings Ekopark 

 


