
TANNEFORS 
 
 
KORTA FAKTA: Tannefors är en centralt belägen stadsdel och omfattar de gamla stadsdelarna 
Kungsberget, Råberga och gamla Tannefors. De senare byggdes till största delen ut på 1930-talet och 
Kungsberget under 1940-talet. Inom stadsdelen finns ett stort antal arbetsplatser, bl a Saab AB, 
kommunens största företag med norra Europas största flygindustri. Stadsdelen är mycket stor till ytan. 
Tillgången på grönområden är begränsad. En stor del av ytan upptas av Saabs flygfält och arbetsområden. 
Befintliga och föreslagna arbetsområden omfattar idag 213 ha, varav ca 185 ha utnyttjas. Bostäderna är 
koncentrerade till västra delen vid Stångån. Utmed Stångån finns Östra Strandpromenaden, ett fint 
promenadområde. Stadsdelen gränsar i norr mot Stångebro sportfält, där dock Norrköpingsvägen utgör en 
trafikbarriär. I norr ligger ett område med koloniträdgårdar. Linköpings flygplats är belägen i östra delen 
av stadsdelen. Ett hotell färdigställdes och öppnades 2002 i kv. Palmen. 
 
Bebyggelsen består till övervägande del av flerbostadshus. 70 % av bostadsbeståndet tillkom före 1950. 
Under 1950-talet gjordes en del kompletteringar, medan nytillskottet av lägenheter har varit måttligt under 
1960-, 1970- och 1980-talen. Från 1990 och framåt har det tillkommit bostäder genom komplettering av 
bebyggelsen inom befintligt bostadsbestånd. Flerbostadshusen är till stor del mindre hus med skilda 
ägandeförhållanden, vilka har en hög andel smålägenheter. Andelen hushåll med en boende är hög. 
Antalet bostäder i flerbostadshus och småhus vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
År 1960 var folkmängden 8 346 personer. Därefter skedde en halvering av folkmängden till 1990. 
Befolkningen vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
Huvuddelen av arbetstillfällena i Tannefors finns inom tillverkningsindustrin. Den helt dominerande 
arbetsplatsen är Saab AB.  
 
SERVICE: Kungsbergsskolan har utbildning från förskoleklass t.o.m. år 9 medan Tanneforsskolan har 
utbildning från förskoleklass t.o.m. år 6. Båda skolorna erbjuder skolbarnsomsorg i form av fritidshem och 
öppna fritidsverksamheter. Tanneforsskolan har även skolbarnsomsorg för 10-12åringar. Specialskolan 
Språksam är Sveriges största kommunala skola för elever med avvikande tal- och språkutveckling i 
åldersgruppen 3 till 16 år. Språksam innefattar förskola, grundskola samt skolbarnsomsorg och 
verksamheter finns både på Tanneforsskolan och på Kungsbergsskolan. Inom stadsdelen finns 7 förskolor, 
varav 4 är fristående förskolor.  
 
Tannefors har ett servicehus samt ålderdomshemmet Kvarnbacken. Antal lägenheter för vård- och 
serviceboende framgår av tabellsidan. 2003/2004 öppnades vårdcentralen i kv. Kulan. 
 
Längs Nya Tanneforsvägen finns ett väl utvecklat affärsstråk. Inom stadsdelen finns dagligvarubutik. 
Vidare finns postombud och apotek. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING: De flesta av lägenheterna är anslutna till fjärrvärmenätet. Utsikt Bredbands 
fibernät är välutbyggt i området. 
 
FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERING: Stora delar av stadsdelen är utsatt för flygbuller. 
Inom Köpetorp kvarstår större områden för arbetsplatser. Utredningen för Ostlänken och Linköpings 
resecentrum pågår. Resultatet kommer att påverka Stångådalsbanan genom Tannefors. Planarbete pågår 
för utveckling av skolorna i Tannefors. 


