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Yttrande över - Samråd förändringar riksintressen för
totalförsvarets militära del hela landet
Länsstyrelsen har gett Linköpings kommun möjlighet att yttra sig över en
remiss från Försvarsmakten angående riksintressen för totalförsvaret. Remissen
avser nya riksintresseanspråk för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
verksamhetsområde i Linköping. Linköpings kommun har inhämtat synpunkter
från Akademiska Hus och Linköpings Universitet vilka ställer sig bakom
kommunens yttrande. Se bilagda yttranden från Akademiska Hus och
Linköpings Universitet.
Linköpings kommun avstyrker att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
verksamhetsområde i Linköping blir riksintresse.
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Linköpings kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och
Västra Valla. Den fördjupade översiktsplanen var på utställning mellan 201806-27 – 2018-09-30. Inom området som omfattas av den fördjupade
översiktsplanen ligger många regionalt viktiga målpunkter, bland annat
Linköpings universitet och Science Park Mjärdevi, vilket även bekräftas av
Region Östergötlands yttrande för planen. Det, av Försvarsmakten, markerade
området som föreslås bli riksintresse ligger inom planområdet och innefattar
även hela Linköpings universitet.
Linköpings universitet och Akademiska Hus har tillsammans nyligen tagit fram
en Campusplan, Campus Valla 2030. Campusplanen är ett gemensamt
visionsdokument mellan Akademiska Hus som fastighetsägare och
universitetet. Några av Campusplanens strategier är bland annat starkare
koppling mellan stad och campus, ökad orienterbarhet samt en fortsatt
blandning av lokaler, funktioner och bostäder.
Starka kunskapsmiljöer är viktiga för utvecklingen av städer och regioner. Ett
universitet kan på många sätt utgöra en motor, både genom att locka studenter
och fler invånare till kommunen men också bidra med kvalificerad arbetskraft
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till regionens företag. Linköpings universitet och Science Park Mjärdevi är
mycket viktiga för Linköpings utveckling.
I Översiktsplan för staden Linköping, pekas universitetsområdet ut som en
viktig utgångspunkt för stadens utveckling, med ett lokalt uppsatt mål om att
stärka dess attraktionskraft och varumärke i konkurrensen med andra
universitet. I Översiktsplan för staden Linköping belyses även vikten av att
skapa goda förutsättningar för företagsamhet, där en intensifierad globalisering
medför att det lokala näringslivet blir alltmer internationellt präglat. Science
Park Mjärdevi beskrivs som en plats där Linköpings utbyten med den
internationella omvärlden kommer att öka ytterligare, vilket kan tillkännages
av att området i dagsläget redan har ett etablerat företagskluster med flertalet
utlandsägda företag.
För att kunna konkurrera om arbetskraften och för att locka studenter har den
fysiska miljön blivit allt viktigare, bland annat med attraktiva stadsmiljöer som
skapar utrymme för möten och ett bredare serviceutbud en större del av dygnet.
Linköpings kommun ser, med kommande stadsutveckling i Mjärdevi och
Västra Valla, en stor potential i universitetsområdet och Science Park
Mjärdevi. Genom att förutsättningar skapas för ett ännu starkare kunskaps- och
innovationscentrum, där studenter och anställda erbjuds en kreativ, attraktiv
och konkurrenskraftig studie- och arbetsmiljö blir områdena tillsammans ett
forsknings- och innovationskluster med stark koppling till företags- och
näringsliv. I kommunens planer för universitetsområdet och Science Park
Mjärdevi eftersträvas en vidareutveckling av de kunskapsintensiva miljöerna
och att dessa integreras i den växande staden.
Linköpings kommun utgör en tillväxtmotor i regionen och att avstå från att
möjliggöra utveckling av området kring universitetet, Vallastaden och Science
Park Mjärdevi till följd av de begränsningar som totalförsvarets riksintresse
utgör är oförenligt med de nationella och regionala målen för tillväxt,
bostadsförsörjning och hållbar utveckling. Såväl stadens som regionens
utveckling skulle hämmas på ett helt oacceptabelt sätt.
Linköpings kommuns anser att ett utpekande av en hel fastighet som ett nytt
riksintresse är ogenomtänkt. Fastigheten som föreslås bli riksintresse för
totalförsvaret omfattar betydligt fler verksamheter än den som själva
instiftandet av riksintresset avser att skydda. Verksamheten är dessutom endast
hyresgäster i den kontorsbyggnad som de i dagsläget förfogar över. Det är
Linköpings kommuns bedömning att verksamheten som avses i utpekandet av
riksintresse för totalförsvaret inte är beroende av att verka inom denna
geografiskt avgränsade del av staden.
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Angående det material som Försvarsmakten har skickat ut på samråd anser
Linköpings kommun att det är ofullständigt och att tydliga skäl till, och
kriterier för utpekandet av tillkommande riksintresseanspråk helt saknas.
Kriterierna bör förklara vad som utgör riksintresset. Utan skäl till eller kriterier
är det omöjligt att, i den fysiska planeringen, förhålla sig till föreslaget
riksintresse.
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