Vision för arbetet med Utvecklingsplan för Linköpings
ytterstad.
Varför en vision för arbetet?
Visionen för arbetet är vår färdplan; den visar vår riktning och vad vi
långsiktigt vill uppnå med arbetet för Utvecklingsplan för Linköping ytterstad.
Den ska ge ledning i alla de beslut och vägval som vi dagligen har i
stadsbyggnadsfrågor.
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad bedrivs med hjälp av metoden
backcasting. Backcasting (se figur 1) innebär att, i motsats till att tala om
framtiden med hjälp av prognoser (forecasting), definiera vision och mål och
utifrån dessa precisera vad som behöver ske för att uppnå visionen och målen.
Genom att utgå från våra värderingar och vad vi står för ger visionen en tydlig
och inspirerande bild av ett framtida, idealiskt tillstånd för Linköpings
kommun som alla kan förstå

Figur 1. Metoden backcasting förklarar varför vi tar fram en vision.

Stadsutvecklingsarbete bedrivs över lång tid med många steg och beslut som
får en avgörande betydelse för människors livskvalitet och stadens
attraktionskraft. En visionsdriven stadsutveckling skapar delaktighet bland
medborgarna och säkerställer att Linköping blir den bästa staden att bo och
verka i samt att den utvecklas på ett hållbart sätt. Visionen ska engagera och
sporra oss till att överträffa oss själva i vårt uppdrag att utveckla Linköping. Av
visionen ska även framgå att Linköping vill vara ett föredöme i Sverige för
innovativ stadsutveckling inför framtiden.
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Visionen för arbetet

Linköping med 250 000 invånare

Innovativt stadsbyggande
för människors livsmiljö.
Visionen har sitt huvudsikte på ytterstaden men är relevant för hela Linköpings
kommun. Utgångspunkten för detta är att se staden som en helhet och att
kvalitetskraven är desamma oavsett om det är innerstad eller ytterstad.
Det finns en stark tradition världen över att ha skilda stadsbyggnadsprinciper
och kvalitetskrav på innerstad och ytterstad. Om vi i Linköping på allvar har en
ambition att om åstadkomma en stadsbyggnad med hållbarhet för människors
hälsa och livskvalitet krävs att vi väljer ett annat förhållningssätt till
ytterstaden. Först då kan vi säkerställa att Linköping fortsätter att växa och att
stadsdelar integreras i ett finmaskigt nät. Det gör att de kvalitetsnivåer vi
arbetat med i innerstaden även kan råda i ytterstaden, och att vi ibland väljer
bort den enkla, men kortsiktiga vägen, och i stället väljer den långsiktigt goda.
Vi väljer helt enkelt en visionsdriven stadsutveckling.
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Ledord
Ledord för visionen är förena, blanda, förnya, och förtäta. Deras
huvudfunktion är att ge en bättre förståelse för Linköpings stadsutveckling
under de närmaste 40-50 åren och är därför viktiga för alla som kommer att
arbeta med Linköpings stadsutveckling under många år framöver. Ledorden för
detta projekt har tagit avstamp i ledorden för Utvecklingsplan för Linköpings
innerstad, men nu omformulerats till hela stadens kontext.

Förena
Linköping med 250 000 invånare har
en stad utan barriärer där ytterstadens
olika delar är förenade med varandra
och med innerstaden. Hela staden har
förenats genom att gränsområden som
skiljer stadsdelar från varandra har
byggts bort med hjälp av nya
byggnader och ett finmaskigt nät av
kommunikationer. Stadsdelskärnor
förenas med staden längs strategiska
stråk. Gång, cykel och andra hållbara
trafikslag är tydligt prioriterade.

Förnya
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Vi låter Linköping växa och förnyas
med hög ambition när det gäller
arkitektur, stadsrum och grönska.
Förnyelse gäller såväl infrastruktur
som enskilda byggnader och
stadsdelar. Det kan t.ex. handla om
ombyggnad av trafikleder till
stadsgator, att komplettera ensartad
bebyggelse med ny, att återanvända
gamla byggnader för nytt innehåll, att
skapa tydligare och mer användbara
parkmiljöer, eller att förnya med fler
mötesplatser och torg i utvecklade
stadsdelskärnor.

Blanda
Ett Linköping med goda livs- och
stadskvaliteter är blandat; bostäder
som blandas med service och
arbetsplatser, flerbostadshus med
småhus samt lugn med puls. Genom att
i varje förändring överväga både vilka
miljöer som saknas och vilka
funktioner som behöver tillföras kan
befintliga kvaliteter förstärkas och nya
tillföras. Ytor används för flera
funktioner och skapar ekologisk
resiliens. En omsorgsfullt blandad stad
är en integrerad stad som skapar
drivkraft för innovation.

Förtäta
Ett hållbart Linköping behöver hög
täthet och närhet för att bättre kunna
stödja hållbara livsstilar. Vi växer inåt
och prioriterar strategisk förtätning
längs kollektivtrafikstråk och dess
knutpunkter, vid stadsdelskärnor samt
längs cykelstråk. Respekt för
människors berättelser och stadsdelars
karaktärer ska fortsatt prägla
Linköpings utveckling. Med hög
täthet ger vi stöd till befintlig service
och förutsättningar för ny. Stadens
närhet och täthet är grogrunden för
innovation och handlingskraft.

