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Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig skola.  

Lindöskolan är byggd 1931, delar av undervisningen drivs idag i inhyrda 
paviljonger. I dagsläget går det cirka 166 elever i 10 klasser på skolan och 
bedömningen är att det i Lindö även fortsättningsvis behövs kapacitet för 10 
klasser. Ingen ökning av antalet elever förväntas utan önskan är att få bättre 
fungerande lokaler samt då undervisning till viss del bedrivs i inhyrda paviljonger, 
ersätta dessa med en permanent byggnad. 

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tillämpas standardförfarande, enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

Översiktsplan för staden, Norrköpings kommun (antagen av kommunfullmäktige 
2017) anger blandad stadsbebyggelse. Detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanen. 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 
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1. Inledning 
1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. 
Till planhandlingarna hör även: 

• Planbeskrivning 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan 
• Samrådsredogörelse (vid granskning) 
• Granskningsutlåtande (vid antagande) 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning  

Plankartan är juridiskt bindande. 

1.2 Om detaljplaner 
Vad är en detaljplan? 
Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. 
Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för 
bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och 
när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna 
platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.  

Se kommunens hemsida och Boverkets hemsida för mer information. 

Planprocessen 
En ansökan kommer in till kommunen om ny eller ändrad detaljplan. Sökande kan 
vara en privatperson, ett företag eller kommunen själv. För att 
detaljplaneprocessen sen ska påbörjas behöver samhällsplaneringsnämnden 
besluta om att ge den sökande ett positivt planbesked och sedan även ge 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny eller ändrad detaljplan. 

I början av detaljplanearbetet väljer kontoret vilket förfarande detaljplanen ska 
handläggas med, standardförfarande eller utökat förfarande. Under vissa 
förutsättningar kan även detaljplanen handläggas med begränsat 
standardförfarande. Val av förfarande görs efter ett antal kriterier som regleras i 
plan- och bygglagen. Denna detaljplan upprättas enligt nedan angivna förfarande. 

Standardförfarande 
I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tillämpas standardförfarande, enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015, se figur 1. 
Planprocessen genomgår flera faser som sker enligt beskrivning nedan och figur 
1. 
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Figur 1. Planprocessen, standardförfarande.  

Program 
För att underlätta detaljplanearbetet kan ett program göras innan en detaljplan 
påbörjas. Programmet görs för att, i ett tidigt skede, ange planeringens 
utgångspunkter och mål samt lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Ett 
program kan behövas till exempel om detaljplanen saknar stöd i översiktsplanen 
eller som underlag för större utvecklingsområden som omfattar flera framtida 
detaljplaner. Inget program har bedömts nödvändigt för detaljplanen för Bukten 1. 

Samråd 
I ett första förslag till en ny detaljplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, 
kommunala lantmäterimyndigheten, andra kommunala och statliga instanser, 
fastighetsägare och boende som berörs. Här finns då möjlighet att lämna skriftliga 
synpunkter på förslaget. 

Granskning 
Efter samråd bearbetas planförslaget och ställs sedan ut för granskning. Det finns 
då ytterligare ett tillfälle att lämna in skriftliga synpunkter på förslaget. 

Antagande 
Det slutliga planförslaget tas upp för beslut om antagande. Detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige eller av samhällsplaneringsnämnden på delegation från 
kommunfullmäktige. 

Överklagande 
När en detaljplan har antagits och offentliggjorts kan den som är berörd av 
detaljplanen överklaga kommunens beslut. Skriftliga synpunkter måste dock ha 
lämnats under samrådstiden och/eller granskningstiden och synpunkterna ska inte 
heller helt eller delvis ha blivit tillgodosedda. 

Laga kraft 
En detaljplan vinner laga kraft om ingen har överklagat beslutet om att anta 
detaljplanen eller om samtliga överklaganden avslås. Länsstyrelsen ska inte heller 
ha valt att överpröva beslutet. 
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2. Planens huvuddrag 
2.1 Planområdet 
Planområdet är beläget fyra kilometer nordost om centrala Norrköping, i den 
västra utkanten av Lindö. Planområdet avgränsas av Kanalgatan i väster, 
Händelövägen i söder, förlängningen av Kajutgatan i öster samt i norr av ett gång- 
och grönstråk, se figur 2 och 3. Planområdet utgörs av fastigheten Bukten 1 samt 
delar av fastigheten Lindö 2:1. Planområdet är cirka 15 900 kvadratmeter stort. 
Kommunen äger all mark inom planområdet. 

 

Figur 2. Röd markering visar planområdets plats i staden. Bild: Norrköpings kommun. 
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Figur 3. Den röda linjen visar planområdets avgränsning. Bild: Norrköpings kommun. 

2.2 Planens syfte och bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig skola.  

Ansökan har inkommit till samhällsplaneringsnämnden från Norrevo Fastigheter 
AB (numera Samhällsbyggnadskontoret, Projekt fastighet) om 
detaljplaneläggning för fastigheten Bukten 1 i Norrköping. Sökanden önskar 
möjliggöra utbyggnad av skolan på mark som idag är prickad för att ersätta 
paviljonger som uppförts med tillfälligt bygglov. 

Lindöskolan är byggd 1931, den ursprungliga skolbyggnaden räcker inte till och 
delar av undervisningen drivs idag i inhyrda paviljonger. I dagsläget går det cirka 
166 elever på skolan och bedömningen är att det i Lindö även fortsättningsvis 
behövs kapacitet för 10 klasser. Ingen ökning av antalet elever förväntas utan 
önskan är att få bättre fungerande lokaler samt då undervisning till viss del 
bedrivs i inhyrda paviljonger, ersätta dessa med en permanent byggnad.  

Ett mindre skogsparti finns mellan skolområdet och Kanalgatan. Området används 
i dagsläget av skolan, bland annat finns en parkering i det sydvästra hörnet med 
infart från Händelövägen. 

Rev. 
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2.3 Planförslag 
Detaljplanen föreslår utbyggnad av cirka 1500 kvadratmeter i två plan för 
skoländamål. Detta ersätter de paviljonger som finns i det sydöstra hörnet av 
skolgården. För att ha en flexibilitet för framtida behov så möjliggör detaljplanen 
en sammanlagd byggnadsarea på 2500 kvadratmeter, inklusive 
komplementbyggnader. Byggnaden placeras i riktning med Kanalgatan som en 
förlängning av ursprunglig skolbyggnad. Även delar av ytan mellan skoltomten 
och Kanalgatan tas med i planområdet då ytan redan idag används av skolan i 
form av skolgård samt parkering, se figur 4. 

 

Figur 4. Situationsplanen ger en preliminär bild över hur planområdet skulle kunna 
bebyggas. Det stora sammanhängande beigefärgade området markerar 
fastighetsområdet. Den röda linjen, som är pålagd i efterhand, markerar planområdet. 
Bild: Link arkitektur. 

Rev. 

Rev. 
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3. Tidigare ställningstaganden 
3.1. Översiktsplaner 
Förutsättningar 
Översiktsplan för staden, Norrköpings kommun, antagen av kommunfullmäktige 
2017, anger blandad stadsbebyggelse, se figur 5. 

 

Figur 5. Utdrag från Översiktsplan för staden, 2017. Planområdet är markerat med 
mörkrött. Källa: Norrköpings kommun. 

Detaljplanens förhållningssätt 
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. 

3.2. Riksintressen 
Området berörs av riksintresset kommunikation då Norrköpings flygplats ligger 
en kilometer norr om planområdet. Då byggrätten inom detaljplanen begränsas i 
nockhöjd till 16,0 meter respektive 12,5 meter, bedöms detaljplanen inte inverka 
på riksintresset för kommunikationsanläggningar för luftfart där en flyghinderhöjd 
om + 54,7 meter över nollplanet gäller. 

Inga övriga riksintressen finns inom planområdet.  
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3.3. Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

3.4. Övriga skyddsområden 
Detaljplanen berör inga skyddsområden. 

3.5. Gällande detaljplaner 
Området omfattas av detaljplan med aktnummer 0581K-22A:5012, laga kraft 
1966-05-17. Planbestämmelserna anger område för allmänt ändamål för Bukten 1, 
del av Lindö 2:1 anger allmän plats, park eller plantering. Delar av området är 
prickat och får därmed inte bebyggas, se figur 6. Ett tillägg till detaljplanen med 
aktnummer 0581K-P18/7, laga kraft 2018-02-16 upphäver tomt-
/fastighetsindelningar samt korrigerar felaktigheter vid tidigare tillägg. 
Genomförandetid på tillägg till detaljplanen gäller fram till 2023-02-16. Detta 
bedöms inte hindra framtagande av en ny detaljplan då kommunen äger all mark 
inom planområdet. 

 
Figur 6. Urklipp ur gällande plankarta. Den aktuella plangränsen markeras med en röd, 
streckad linje. Aktnummer 9581K-22A:5012. Källa: Norrköpings kommun. 
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3.6. Övriga kommunala beslut 
Beslut om planläggning 
Den 19 oktober 2021, § 184, fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag av 
samhällsplaneringsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheten 
Bukten 1 med närområde.  

Beslut om betydande miljöpåverkan 
Den 18 maj 2022, § 56 beslutade samhällsplaneringsnämnden, genom 
delegationsbeslut med nummer 6,5, att godkänna bedömningen att genomförande 
av detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

4. Förutsättningar och förändringar 
4.1. Mark- och vattenanvändning 
Befintlig användning 
Lindöskolan byggdes 1931 och planlades 1966 för allmänt ändamål. Delar av 
marken är hårdgjord i form av lekytor samt ytor för parkering, inom området finns 
även gräsytor samt naturmark. Undervisning bedrivs till viss del i inhyrda 
paviljonger, se figur 7 och 8. 
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Figur 7. Flygfoto som visar befintlig markanvändning. Källa: Norrköpings kommun.  
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Figur 8. Tillfälliga paviljonger står uppställda i det sydöstra hörnet av skolgården.   
Foto: Ida Hansson, januari 2022. 

Föreslagen användning 
Föreslagen markanvändning är S, skoländamål, då befintlig markanvändning 
planeras fortgå. Den prickade marken, mark som inte får bebyggas, tas bort så att 
befintlig byggnadskropp kan förlängas. Tillfälle till översyn av skolgården 
möjliggörs då de tillfälliga paviljongerna ersätts med en permanent byggnad, se 
figur 9. 
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Figur 9. Skiss som visar förslag på hur tillbyggnad samt skolgård kan tänkas utformas. 
Den rödstreckade linjen markerar nuvarande fastighetsgräns. Bild: Link arkitektur  

4.2. Bebyggelseområden 
Bebyggelsens och områdets nuvarande karaktär 

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen i ett villaområde från miljonprogramsåren i västra utkanten 
av Lindö. Bebyggelsen består främst av kedjehus och friliggande villor. 
Lindöskolan är byggd 1931 och tillhör en av de äldre byggnaderna i närområdet. I 
anslutning till planområdet finns större grönytor samt mindre trädbevuxna 
områden. 

 

Rev. 
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Figur 10. Foto som visar en del av det grönområde som delvis ingår i planområdet.   
Bild: Ida Hansson, maj 2022. 

Förändringar 
Detaljplanen innebär ingen större förändring av användningen inom fastigheten. 
Den nya byggnadsdelen blir en förlängning av befintlig skolbyggnad och anpassas 
efter skolans behov, denna får ett modernare uttryck med anpassning till den 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Ytan där tidigare paviljonger funnits 
kommer återigen att användas till skolgård. 

Kulturmiljö 

Förutsättningar 
Lindöskolan uppfördes 1931 och är Lindös äldsta skola, se figur 11. Den är 
uppförd i en stram arkitektur som ligger i gränslandet mellan klassicism och 
funktionalism. Byggnadens västra fasad, mot Kanalgatan, har en klassicerande 
prägel med fronton (låg triangulär gavel) med lunettfönster (halvcirkel-format 
fönster), se figur 13. Mot skolgården har byggnaden en starkare funktionalistisk 
prägel. Där markeras ingångspartierna på fasadens utkanter genom en visuellt 
avskärande placering av hängrännor, fönsterplacering samt runda blindfönster 
med plats för klockor. Bärande karaktärsdrag för byggnaden är dess strama 
symmetri, ljusgula puts med vita detaljer, avskalade fasader utan dekoration och 
sadeltak med svart plåt, se figur 12, 13 och 14. Särskilt värdefulla är 

Rev. 
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ingångspartierna med kopparklädda dörrar inramade av huggen kalksten, se figur 
14. Byggnaden förses med varsamhetsbestämmelse. 

 
Figur 11. Urklipp ur karta över Norrköpings stad 1947. Källa: Norrköpings kommun. 
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Figur 12. Lindöskolan, fasad mot skolgård. Foto: Ellen Holtermann Wiig, september 
2022. 
 
 

 
Figur 13. Lindöskolan, fasad mot Kanalgatan. Fasadens lunettfönster (halvcirkel-format 
fönster) och fronton (låg triangulär gavel ovanför fönster) visas i bilden.                    
Foto: Ellen Holtermann Wiig, september 2022. 

Rev. 
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Figur 14. Lindöskolan, entré samt fönsterparti. Foto: Ellen Holtermann Wiig, september 
2022.  

Inom fastigheten finns en vaktmästarbostad som även den bedöms ha höga 
kulturhistoriska värden. Den är samtida med skolbyggnaden, men har en mer 
renodlad funktionalistisk arkitektur. Fasaderna är täckta med ljusgul slät puts och 
fönstren är enkla tvåluftsfönster utan spröjs. Gavelspetsarna är försedda med små 
lunettfönster och sadeltaket är täckt med svart plåttak. Ingångspartiet har ett 
skärmtak som stöds av smäckra, runda pelare. Byggnaden har en hög, gråputsad 
sockel som sticker ut och bildar en liten veranda vid ingången. Verandan och 
tillhörande trappa omgärdas av ett svartmålat smidesräcke, se figur 15 och 16. 
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Figur 15. Vaktmästarbostad. Foto: Ellen Holtermann Wiig, september 2022. 
          

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Figur 16. Vaktmästarbostad. Foto: Ellen Holtermann Wiig, september 2022. 

Förändringar 
Då Lindöskolan är uppförd som en monumental solitär som präs av symmetri är 
det viktigt att en tillbyggnad underordnas i höjd. Passagen mellan befintlig 
byggnad och ny tillbyggnad ska utformas med glas för att visuellt särskilja det 
befintliga från det nya, se figur 17. Höjden på passagen i glas får inte överstiga 
den horisontella gesimsen på den ursprungliga skolbyggnaden, se figur 18. 
 

Rev. 
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Figur 17. Befintlig skolbyggnad kopplas ihop med den nya byggnadskroppen genom en 
passage i glas. Bild: Link arkitektur. 
 

 
Figur 18. Gesims samt fönsterparti på gavelvägg. Foto: Ellen Holtermann Wiig, 
september 2022. 

Tillgänglighet 

Förutsättningar 
Enligt plan- och bygglagen kapitel 8 ska nya byggnader och tomter vara 
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Ny bebyggelse ska följa kommunens krav på 
tillgänglighetsanpassning samt föreskrifter och allmänna råd om utformning av 
byggnader som finns i Boverkets byggregler. Utemiljöer ska utformas enligt 
kommunens riktlinjer. 

Gesims 

Rev. 

Lunettfönster 
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Förändringar 
Tillkommande byggnad anpassas efter gällande regler. 

4.3. Natur 
Mark och vegetation 

Förutsättningar 
Delar av skolgården består av hårdgjorda ytor för lek. Gräsbevuxna ytor finns 
främst inom norra delen av planområdet. Träd växer inom hela skolområdet, 
främst i den norra delen, se figur 19. Längsmed sydöstra delen av planområdet 
finns det minst fem vuxna planterade lövträd i rad, dessa bedöms som 
biotopskyddade.  

  
Figur 19. Trädbevuxna ytor inom planområdet. Foto: Ida Hansson, oktober 2021. 

Förändringar 
Skolgårdens ytor och utformning kommer att ses över i samband med att 
paviljonger tas bort och skolan byggas ut. Lövträden i områdets sydöstra del 
skyddas på plankartan genom bestämmelsen allé och genom att marken inte får 
bebyggas. 

Fornlämningar 
Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950). Hittas något som kan 
vara en fornlämning ska kontakt tas med länsstyrelsen. 

Inom planområdet finns en fornlämningsliknande lämning utpekad. Lämningen 
utgörs av ett tiotal upplagda jordhögar, 3-5 meter i diameter, dessa bedöms vara 
anlagda i sen tid. Högarna är belägna på gammal tomtmark, möjligen efter gården 
Rosendal (Rosende) som bedöms vara en primärenhet, belagd redan 1453. 
Rosendal syns på kartan från 1947, se figur 11 och 20. Gårdsenheten syns även på 
häradskartan men dess bebyggelse sammanfaller vare sig med skolans gård och 
byggnader eller med den fornlämningsliknande lämningen. Länsstyrelsen har i 
yttrande rörande fornlämningsliknande lämning på fastigheten Lindö 2:1 och 
Bukten 1 inga invändningar mot en tillbyggnad av skollokaler på fastigheten 
Bukten 1. 
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Figur 20. Det grå området visar var den fornlämningsliknande lämningen inom 
planområdet finns. Det blå området visar planområdet. Källa: Norrköpings kommun. 

 

Figur 21. Gården Rosendal i förhållande till planområdet, röd markering. Urklipp ur 
häradsekonomiska kartan. Källa: Norrköpings kommun. 

Markens beskaffenhet 

Förutsättningar 
Nordvästra delen av planområdet utgörs av ett högre område med fast mark med 
nivåer mellan cirka + 7 och + 9, där marken utgörs av antingen fast morän eller 
berg i dagen, se figur 22. Marken sluttar nedåt österut och övergår till ett 
lerområde med marknivåer mellan cirka + 4 och + 6. Jorden utgörs där av lera 
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med ökande mäktighet mot öster. Lermäktigheten är som störst cirka 13 meter i 
sydöstra hörnet. Lerans övre 1 – 2 meter är av fastare torrskorpekaraktär, men 
därunder har leran låg hållfasthet. Leran är sättningsbenägen vid ökad belastning. 
Under leran följer friktionsjord på berg.  

Grundvattennivån har vid korttidsmätning uppmätts vid cirka + 1,3. Planområdet 
ligger i utkanten av ett moränområde som utgör infiltrationsområde för 
grundvatten. 

 

Figur 22. Jordartskarta. Källa: Sveriges geologiska undersökning (SGU). 

Förändringar 
Inom området med fast mark i nordväst är förutsättningarna goda för planerad 
byggnation och grundläggning kan där utföras ytligt. Utbyggnationer norr och 
väster om befintlig skolbyggnad i nordvästra delen av planområdet kan 
grundläggas ytligt med plattor på fast morän eller berg. Inom lerområdet i öster 
bör pålgrundläggning av byggnader förutsättas. Exploatering av de lägre delarna 
av området där jorden utgörs av lera kräver dock åtgärder. Byggnader grundläggs 
där med pålgrundläggning och markhöjningar kräver sannolikt 
förstärkningsåtgärder för att undvika stora sättningar.  
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Stabiliteten är tillfredsställande för befintliga förhållanden och för uppfyllnader 
upp till cirka 2,5 meter inom det lägre lerområdet i öster, det skulle dock ge 
upphov till stora sättningar.  

Kompletterande undersökningar kan behövas i senare projekteringsskede för 
bedömning av åtgärdsbehov om byggnader placeras i övergångzonen mellan 
fastmark och lerområde. Kompletterande undersökningar behövs också för 
dimensioneringsunderlag för pålar inom lerområdet. 

Uppmätt grundvattennivå indikerar att byggnationer i området inte påverkar 
grundvattennivån. Risken för att påverka grundvattenbildningen bedöms vara liten 
med hänsyn till att planområdet utgör en relativt liten del av det större 
infiltrationsområdet. 

4.4. Friytor 
Lek och rekreation 
Enligt kommunens riktlinjer för ny- och ombyggnation av lekmiljöer ska alla barn 
och ungdomar i tätorter ha tillgång till en lekmiljö inom 300 meter från bostaden 
och inga större vägar ska behöva korsas för nå dit. 

Det finns inga fastställda krav på storlek på yta för skolgård. I Boverkets 
kunskapsbank går det att läsa att ett rimligt mått på friyta är 30 kvadratmeter per 
barn i grundskolan. Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör 
överstiga 3000 kvadratmeter. Om tomten redan är bebyggd ska kraven på friyta 
tillgodoses i skälig utsträckning.  

Kvartersmark  
Inom skolgården finns ytor för lek för barn i olika åldrar, både hårdgjorda ytor 
samt ytor för naturlek. Skolgårdens utformning ses över i samband med 
ombyggnad. 

Skolgården är cirka 11500 kvadratmeter (ytor för parkering inom skolfastigheten 
är borträknade). Ytorna uppfyller de mått på rimlig friyta som finns i Boverkets 
kunskapsbank med en yta på cirka 69 kvadratmeter per barn/elev (beräknat på 
dagens elevantal, 166 elever). Byggrätten begränsas för att säkerställa att friytan 
för skoleleverna och ytan för dagvattenhantering blir tillräckligt stor. 

Naturmiljö 

Förutsättningar 
På motsatt sida om Kanalgatan finns ett mindre naturområde. Något söder om 
planområdet finns en ekmiljö som är utpekad som lokalt naturvärdesobjekt. 

I nordvästra delen av planområdet finns en träddunge med naturlek. Inga av 
träden är särskilt värdefulla och behöver särskilt skydd, se figur 23. 
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Figur 23. Träddunge med naturlek. Foto: Ida Hansson, maj 2022. 

Förändringar 
Området där träddungen är belägen planläggs delvis för skoländamål då marken 
används av skolan idag. I de fall träd behöver tas ned för att ge plats åt den nya 
skolbyggnaden kan stammarna med fördel lämnas kvar inom området för att 
kunna användas i lek. Dessutom är det gynnsamt för den biologiska mångfalden. 

4.5. Gatunät, trafik och parkering 
Gång- och cykelvägar 

Förutsättningar 
Trottoar finns längs med Händelövägen. Norr och öster om skolan går ett gång- 
och cykelstråk genom bostadsområdet. Kanalgatan har gång- och cykelväg norr 
om skolan, söder om skolan saknas gång- och cykelväg längsmed Kanalgatan. I 
tillägg till översiktsplanen, Trafikstrategi för Norrköping, antagen av 
kommunfullmäktige 25 april 2022, finns ett utpekat behov av cykelväg längs med 
Kanalgatan, se figur 24. 
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Figur 24. Orange streckad linje är planerat huvudnät för cykeltrafik.                        
Källa: Trafikstrategi för Norrköping, april 2022. 

Förändringar 
All angöring för biltrafik sker från Kanalgatan och vidare på Händelövägen. 
Körbar in- och utfart regleras på plankartan genom att endast tillåtas mot 
Händelövägen.  

Detaljplanen medför inget ökat behov av gång- eller cykelväg. En yta bevaras 
mellan Kanalgatan och skolområdet för att kunna rymma eventuell cykelväg 
längsmed Kanalgatan som finns utpekat i Trafikstrategi för Norrköping. 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
Östgötatrafiken linje 11 är busslinjen som trafikerar Lindö. Busshållplatser finns 
med cirka en kilometers promenadväg från Lindöskolan. Majoriteten av eleverna 
bor i närområdet. 

Förändringar 
Detaljplanen bedöms inte medföra någon förändring av antalet resande med 
lokaltrafiksbussar då de flesta elever bor i närområdet och ingen ökning av antalet 
resenärer förväntas till följd av detaljplanen. 
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Bilvägar 

Förutsättningar 
Planområdet angörs från Kanalgatan in på Händelövägen. Många föräldrar 
skjutsar barnen till skolan, detta innebär att mycket trafik till och från skolan 
uppstår vid skoldagens början samt slut. Om många skjutsar sina barn till skolan 
med bil uppstår trafikproblem som försämrar säkerheten.  

Förändringar 
För att förenkla hämtning och lämning av barn, föreslås angöringen placeras så att 
hämtning och lämning kan ske utan att korsa väg med biltrafik. 

Transporter samt sophämtning föreslås i västra delen av planområdet, på baksidan 
av skolbyggnaden. Skolbyggnaden avskiljer området naturligt från där skolans 
elever normalt rör sig, se figur 25. 

Figur 25. Yta avsedd för hämtning och lämning av skolans elever är inringad med röd 
ring. Sophämtning sker väster om skolbyggnaden. Bild: Link arkitektur.  

Parkering 

Förutsättningar 
Enligt PBL 8 kapitel 9§ ska tomten ordnas ”så att det på tomten eller i närheten av 
den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och 
lossning av fordon.” Kravet om tillgänglig angöringsplats för bilar ska dock 
uppfyllas, liksom att parkeringsplatser för rörelsehindrade vid behov ska kunna 
ordnas (Boverkets byggregler, BBR, 3:122). 
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Norrköpings kommun har i februari 2017 antagit parkeringsnormer för Norrköpings 
stad. Normerna utgår ifrån en intention att uppmuntra och prioritera hållbara 
transportsätt, som till exempel med kollektivtrafik, cykel och till fots, som 
alternativ till bilåkande. Planområdet ligger inom stadens ytterzon. 

Möjligheten att parkera vid sin arbetsplats styr i stor utsträckning valet av 
färdmedel till jobbet. Vid många arbetsplatser erbjuds gratis bilparkering för de 
anställda. Kommunen bör också uppmuntra arbetsgivare att synliggöra kostnader 
för parkering genom att exempelvis ta ut parkeringsavgift av de som använder 
arbetsplatsens bilparkering. Norrköpings kommun ska föregå med gott exempel i 
parkeringsfrågan och aktivt använda sig av bilparkeringsreducerande lösningar i 
så stor utsträckning som möjligt vid de kommunala arbetsplatserna. Cirka 0,2-0,3 
bilplatser per anställd nämns som utgångspunkt, detta är endast ett riktvärde. 

Cykeln är en prioriterad form av transport i staden. Enligt kommunens riktlinjer 
för parkering ska även cykelparkering anordnas för boende, besökare och 
verksamheter. Om många skjutsar sina barn till skolan med bil uppstår 
trafikproblem och större bilparkeringsbehov som försämrar säkerheten. Av dessa 
anledningar är det av stor vikt att skolor arbetar med frågan. Vid 
parkeringsdiskussioner vid skolor ska därför så kallade skolreseplaner utformas. 
En väl utförd skolreseplan ska kunna ligga till grund för att en inte lika stor 
mängd parkeringsplatser behöver anläggas. Kommunala skolor ska vara 
föregångare på detta område. 

Utformning och placering av cykelparkeringar ska följa kommunens riktlinjer. Ett 
riktvärde för cykelparkering vid grundskolor är 30-70 cykelplatser per 100 elever. 
Möjlighet att låsa fast cykeln ska finnas. För cykelparkering för anställda anges ett 
riktvärde på 0,4 per anställd. 

Förändringar 
Skolan har cirka 16 anställda. Personal- och besöksparkering ordnas inom 
planområdet. Det finns cirka 50 parkeringsplatser vilket anses tillräckligt för 
personal och besökare. Parkering för besökande och skolans personal föreslås i 
västra delen av planområdet, på baksidan av skolan, avskilt från där skolans elever 
normalt rör sig. 

Parkeringsbehov för cyklar tillgodoses inom fastigheten. Cirka 80 
parkeringsplatser för cyklar anordnas i planområdets sydöstra del, se figur 26. 

Det finns en bestämmelse i plankartan om att parkering endast får anläggas på 
anvisade platser. Syftet med det är att minska risken att större yta än det tas i 
anspråk för parkering. Parkering för rörelsehindrade ordnas. Som en 
säkerhetsåtgärd begränsas parkering för att minska risken att bilar eller annan 
trafik kör och parkerar där skoleleverna vistas. 
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Figur 26. Cirka 50 parkeringsplatser för bil, markerat med röd ring, samt 80 
parkeringsplatser för cyklar, markerat med en lila ring. Bild: Link arkitektur. 

5.6. Störningar, hälsa och säkerhet 
Buller 

Förutsättningar 
För äldre skolas skolgård bör motsvarande nivåer tillämpas som gäller för 
bostäders uteplats enligt infrastrukturproposition 1996/97:53 samt av efterföljande 
praxis. Med äldre skolgård menas skolgård som exponeras för buller från väg- och 
spårtrafik och som inte uppfyller angivelsen för ny skolgård. För äldre skolor och 
dess skolgård är det viktigast att de delar av gården som är avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet i första hand håller en god miljökvalitet.  

De delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet har en 
ekvivalent ljudnivå på 55 dBA per dygn samt maximal ljudnivå 70 dBA. 

På skolgårdar eller förskolegårdar är det önskvärt med en högsta ljudnivå från 
industri- eller annat verksamhetsbuller på 50 dBA ekvivalentnivå dagvärde på de 
delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En 
målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA. Boverkets rapport 
2015:21, se figur 27. 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/industri--och-annat-verksamhetsbuller-vid-planlaggning-och-bygglovsprovning-av-bostader/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/industri--och-annat-verksamhetsbuller-vid-planlaggning-och-bygglovsprovning-av-bostader/
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Figur 27. Ekvivalent samt maximal ljudnivå. Källa: Norrköpings kommun. 
 
Den industri som finns i sydvästlig riktning, BE Group, har villkor för buller vid 
bostäder och rekreationsytor som säger att den ekvivalenta bullernivån inom 
fastigheten inte får överskrida 50 dB(A) vardagar 7-18. Dessa tider faller inom 
ramen för skolverksamheten varför buller från industrin inte förväntas överskrida 
riktlinjer för buller. 

Förändringar 
Skolgården klarar riktvärden för buller från vägtrafik samt industribuller. 
Placeringen av byggnaden parallellt med Kanalgatan samt höjd bidrar till 
ytterligare avskärmning för bullernivåer från Kanalgatan och närliggande industri 
västerifrån. 
 
En fördubbling av trafikmängden på en väg eller gata beräknas ge en ökning av 
den ekvivalenta bullernivån med cirka 3 dB. Samhällsbyggnadskontorets ser med 
hjälp av en serie med trafikmätningar från 1997 till 2019 att trafikrörelserna på 
Kanalgatan ligger inom samma nivå som bullerkartläggningen räknar med, då det 
inte finns någon planerad tillkommande bebyggelse i området under 
genomförandetiden så bedöms att de trafikmängder som ligger till grund för 
bullerkartläggning kommer gälla tills genomförandetidens slut och det finns ingen 
risk att riktvärdet för buller överskrids inom genomförandetiden.  
 

Markföroreningar 

Förutsättningar 
Länsstyrelsens inventering av förorenade platser i länet visar ingen förhöjd risk att 
planområdet skulle vara förorenat. 
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Översvämning 

Havsnivåhöjning 

Förutsättningar 
I dagsläget finns ingen översvämningsrisk från vattendrag, sjöar eller hav för det 
tänkta planområdet, se figur 28. 

 

Figur 28. Kartan visar vattnets utbredning för beräknade årshögsta havsnivå år 2100. 
Källa: Norrköpings kommun. 

Förändringar 
All ny bebyggelse ska säkras mot översvämning. Översvämning kan ske till följd 
av höga nivåer i vattendrag, sjöar eller hav samt vid extrema regn. För detta 
planområde finns ingen översvämningsrisk från vattendrag, sjöar eller hav.  

Översvämning – Regn 

Förutsättningar 
Planområdet är relativt flackt och ett mindre instängt område är lokaliserat till 
skolgården i den östra delen av planområdet. Skolgården är till stor del anlagd 
med hårdgjorda ytor. I närområdet finns det en större rinnväg som rinner på gång- 
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och cykelväg som ligger parallellt med Händelövägen. Den rinner nedströms från 
söder mot norr tills den viker av österut på Kajutgatan. 

• I den västra delen av planområdet som består av naturmark finns en 
rinnväg. Den rinner vidare åt väster till befintligt vägdike längs 
Kanalgatan söderut och innan det når Lindövägen viker rinnvägen av 
västerut över åkermark och naturmark för att sedan rinna ut i Lindö kanal. 

• Rinnvägar finns i de östra delarna av planområdet och rinner söderut och 
viker av åt öster över gång- och cykelvägen och in på angränsande 
fastighet och ansluter till större rinnvägar söder och öster om Kajutgatan.  

• Rinnvägen i den södra delen i området finns strax norr om 
paviljongsbyggnaden och rinner vidare österut och ansluter till rinnvägar 
öster och söder om Kajutgatan. 
 

 
Figur 29. Rinnvägskartering enligt Scalgo. Den rödmarkerade ytan visar planområdet. 
Källa: Norrköpings kommun. 
 
Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska bebyggelse säkras 
för extrema regn. Kommunen ska arbeta för att samhället ska klara minst ett 100-
års regn i klimatscenariot för 2100. För samhällsviktig verksamhet bör en högre 
säkerhetsnivå tillämpas. I detta planområde har säkerhetsnivån satts till 100 års 
regn. 
 
Vid extrema regn bildas sekundära avrinningsvägar. För att undvika skador är det 
viktigt att det finns möjligheter för ytligt rinnande vatten att ta sig förbi befintlig 
fastighet och tillbyggnad samt att inte försämra för intilliggande fastigheter. Vid 
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tillbyggnad av skolbyggnaden är det viktigt att den höjdsätts så det ytliga vattnet 
rinner från byggnaden, detta regleras inte i detaljplanen.  

Området öster om tillbyggnaden är relativt flackt och till viss del instängt där 
vatten kan ansamlas. Figur 30 visar vattenansamling vid 100-årsregn i området 
som uppgår till 0,3 meter. Även närområden både öster och söder om planområdet 
är belastade lågpunkter med risk för stående vatten. Rinnvägen visar att vatten 
rinner på närliggande fastighet innan vattnet når Kajutgatan. För att minska 
påverkan bör hårdgörningsgraden minska genom ökade genomsläppliga material 
såsom gräsytor och att se över höjdsättning av marknivåer inom planområdet. 
Annan åtgärd som kan minska påverkan av extrema regn är att anlägga slänt med 
gräsdike eller fördröjningsåtgärd. 

I anslutning till rinnvägar i östra delar av området finns risk för stående vatten vid 
extrema regn. Ny bebyggelse inom planområdet ska inte förvärra 
översvämningsrisken utan ska utformas så att den skyddas mot översvämning vid 
extrema regn, se figur 30. Marken ska luta bort från byggnader så att dagvatten 
rinner bort från byggnader. 

 
Figur 30. Kartan visar maximalt vattendjup vid ett 100-årsregn. Planområdet är 
markerat med röd linje. Källa: Norrköpings kommun. 
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Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet 
Uppmätta värden i Norrköping beträffande partikelhalter understiger 
miljökvalitetsnormen för luft (MKN luft). Detaljplanen förväntas inte medföra 
någon ökad motorfordonstrafik och bedöms inte påverka luftkvaliteten negativt. 

Vattenkvalitet 

Förutsättningar 
Planområdet ligger inom ett avrinningsområde vars recipient är Motala ström, 
(SE649884-152502). Denna vattenförekomst har en måttlig ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status. Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten ska 
god ekologisk och kemisk status uppnås till år 2033.  

Förändringar 
Markanvändningen kommer även fortsättningsvis vara skoländamål. Borttagande 
av paviljonger som ersätts med en permanent skolbyggnad bedöms medföra en 
mindre ökning av den hårdgjorda ytan. Halterna i dagvattnet från området bedöms 
i princip inte ändras, flödet och därmed mängderna skulle dock kunna öka 
marginellt om det blir lite mer hårdgjort. Den årliga mängdökningen av olika 
parametrar i dagvattnet från planområdet bedöms bli marginell och så liten att den 
inte bedöms kunna påverka miljökvalitetsnormerna i Lindö kanal negativt. Sett till 
den totala transporten av föroreningar i Lindö kanal är de årliga mängderna från 
planområdet mycket små, marginella.  

Trygghet och säkerhet 

Förutsättningar 
Inom planområdet finns inga skyddsrum. Närmsta skyddsrummet finns strax 
söder om planområdet, se figur 31. 
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Figur 31. Kartan visar de närmsta skyddsrummen med en gul trekant. Planområdet är 
markerat med röd linje. Källa: Norrköpings kommun. 

5.7. Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 
Fastigheten ingår i verksamhetsområde för dagvatten och är ansluten till det 
kommunala vatten- och spillvattennätet genom anslutning från Kajutgatan. 
Kapacitetsbehovet för vatten- och spillvatten kommer inte förändras då antalet 
elever inte förväntas öka. 

Dagvatten 
Kommunen har upprättat Riktlinje för hållbar dagvattenhantering, beslutad den 3 
april 2019. Dagvatten är vatten i form av regn, nederbörd, framträngande 
grundvatten och spolvatten som tillfälligt rinner eller lägger sig på markytan inom 
områden med samlad bebyggelse. Dagvattenhanteringen i området ska följa 
kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering. Hållbar dagvattenhantering 
innebär att såväl miljömässiga, ekonomiska som sociala behov ska tillgodoses och 
även bidra till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten. Fastighetsägaren är 
ansvarig för hantering av dagvatten inom den egna fastigheten. Där förhållanden 
gör lokalt omhändertagande av dagvatten olämplig kan fastighetsägaren ansluta 
till det kommunala dagvattennätet. Uppkomsten av dagvatten kan dock begränsas 
genom att till exempel använda genomsläppliga material. 
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Förutsättningar 
Fastighetsägaren är ansvarig för hantering av dagvatten inom den egna 
fastigheten. Enligt riktlinjen för hållbar dagvattenhantering ska de mindre regnen 
tas om hand nära källan för att minska avrinning, rena och för att säkra 
grundvattenbildning. Detta ska i första hand ske genom att öka möjligheterna för 
infiltration, avdunstning och transpiration och i andra hand fördröja och rena 
flöden innan det släpps vidare. 
 
Idag hanteras dagvattnet från planområdet till befintlig dagvattenledning vid 
Kajutgatan och vidare till Kanalgatan till ett dagvattenutlopp i Lindö Kanal. 
Dagvattenutloppet är lågt prioriterad i Nodra AB:s åtgärdsplan för befintliga 
dagvattenutlopp. Även den del av Lindö 2:1 som för detaljplanen kommer även 
denna del att bli verksamhetsområde för dagvatten total. 

Det förorenande dagvattnet på parkeringen behöver renas från olja inom 
fastigheten innan det leds vidare. Det kan exempelvis göras genom att dagvattnet 
leds på bred front över en vegetationsyta innan det samlas upp i dike. 

Hantering av stora regn 

Hårdgörningsgraden inom fastigheten, och därmed flödet förväntas inte öka 
nämnvärt. Det föreligger inte heller några reningskrav på dagvattnet från 
planområdet. Då det inte bedöms föreligga renings- och fördröjningsbehov av 
dagvatten från planområdet så planeras ingen åtgärd för detta inom ramarna för 
detaljplanen. Det befintliga ledningsnätet klarar av att hantera ett 20-årsregn som 
är Nodra AB:s skyldighet att omhänderta i området. Utifrån detta kan fastigheten 
anslutas till Nodra AB:s befintliga ledningar vid Kajutgatan. 
Den utpekade rinnvägen i västra delen av planområdet, se figur 29, omfattar 
naturområde med en naturlig vattendelare som löper vid fastigheten från söder 
mot norr. Rinnvägen från naturområdet sker till dike längs Kanalgatan och vidare 
nedströms söderut. Så länge det inte planeras för förändringar inom naturområdet, 
påverkas inte denna rinnväg. Beroende på höjdsättning av tillbyggnaden till 
skolan kan flödet till rinnvägen öka. 

Rinnvägen i södra delen av planområdet finns i anslutning till den tillfälliga 
skolpaviljongen som rinner österut och ansluter till befintlig rinnväg i den 
sydöstra delen av planområdet. För att minska avrinning till redan belastat område 
söder och öster om fastigheten och skapa mindre påverkan kan marken höjdsättas 
men det går även att ersätta hårdgjorda ytor med gräsytor, detta regleras inte på 
plankartan. Generellt är det bra om genomsläppliga ytor lokaliseras där 
infiltrationsmöjligheterna är höga. 

Hantering av mindre regn  
Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska mindre regn, upp 
till 10 millimeter, tas om hand nära källan för att minska avrinningen, rena 
dagvattnet och säkra grundvattenbildningen i området. Avledningen av dagvatten 
från hårdgjorda ytor som hustak, uppfarter, parkeringar ska i första hand 
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minimeras genom att öka möjligheterna för infiltration, avdunstning och 
transpiration. I andra hand ska flödet fördröjas och renas innan det släpps vidare 
till en allmän dagvattenanläggning, se figur 32. 

Förändringar 
Det finns en bestämmelse i plankartan om att parkering endast får anläggas i det 
område plankartan anger för parkering. Detta för att begränsa hårdgjorda ytor 
samt säkerställa en fungerande dagvattenhantering. Vidare läggs det prickmark 8 
meter från plangräns i den sydöstra och nordöstra delen av planområdet. Detta för 
att säkra rinnvägar för dagvatten. 

  
Figur 32. Förslag på hantering av de mindre regnen på kvartersmark.                        
Bild: Norrköpings kommun. 

Förslag på olika åtgärder för lokal hantering av mindre regn inom en 
fastighet 

Nummer Rubrik Förklaring 

1 Dagvattendamm 

Regnvatten från hårdgjorda ytor kan ledas till en 
damm med begränsat utflöde. Dammen kan vara torr 
när det inte regnar eller ha en vattenspegel. Växter 
och konstruktioner som gör att vattnet får långa 
rinnvägar genom dammen ökar möjligheten för en 
naturlig rening av dagvattnet. 

2 Gröna tak 

Genom att plantera på ett tak kan en hårdgjord yta 
göras om till en grön yta. Om det gröna taket behöver 
gödslas är det viktigt att se till att överskottsvatten 
inte leds direkt till dagvattennätet. 

3 
Gröna ytor och 
träd 

Andelen hårdgjord yta på fastigheten kan minskas 
genom att ha gräsmattor, planteringar, träd med mera. 
Hårdgjorda ytor kan avledas till dessa ytor vilket 
medför både fördröjning och rening. 

4 Växtbäddar 

Regnvatten kan ledas till en växtbädd. Växtbädden 
byggs upp med makadam som då fungerar som en 
form av stenkista. Någon form av dränering behöver 
oftast finnas i botten. Den här metoden ger en bra 
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Nummer Rubrik Förklaring 

rening av dagvattnet och är därför extra lämplig för 
trafikerade ytor. 

5 

Stenkista/ 
fördröjnings-
magasin 

Regnvatten från stuprör och hårdgjorda ytor kan 
anslutas till en stenkista som är nedgrävd på 
fastigheten. Stenkistan består av makadam med 
fraktioner på till exempel 16-32 millimeter. Vatten 
kan fördröjas i hålrummen mellan stenarna, cirka 30-
40 procent av volymen består av hålrum där vatten 
kan fördröjas. Vattnet leds ner i stenkistan via en 
perkolationsbrunn. Beroende på markförhållandena 
där stenkistan anläggs kan delar av vattnet även 
infiltreras ner i omkringliggande mark. Det finns även 
plastkassetter som har samma funktion men är mer 
yteffektiva. 

6 
Genomsläpplig 
beläggning 

Ytor som parkeringar, uteplatser med mera kan 
byggas upp med beläggningar som kan dränera 
regnvatten. Beroende på markens uppbyggnad kan 
någon form av dränering behövas. 

 

El, tele, bredband 
Ledningsnät för el, tele och bredband finns i området. Fastigheten Bukten 1 är 
idag ansluten. 

Värme 
Kommunen har som målsättning att uppvärmningen ska ske på ett så miljövänligt 
sätt som möjligt samt att energianvändningen ska minimeras. Anslutning till 
fjärrvärmenätet finns, även utbyggnad har möjlighet att anslutas till detta. 

Avfall 
Inom Norrköpings kommun finns fem återvinningscentraler som benämns 
Returpunkter. Vid returpunkterna går det bra att lämna bland annat återbruk, 
grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall m.m. Det finns även 
återvinningsstationer inom kommunen där utsorterade förpackningar samt 
returpapper till återvinning kan lämnas. För mat- och restavfall ska det finnas 
insamlingslösning vid fastighet. 

Förutsättningar 
För hämtning av kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar ansvarar 
kommunens bolag Nodra AB. Kommunalt avfall (restavfall, matavfall och 
returpapper med mera) hämtas oftast i kärl, men även andra insamlingssystem Rev. 
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finns. Ny förordning (SFS 2022:1274) kring producentansvar för förpackning 
träder i kraft. Förordningen innebär att från 2024 ansvarar kommunen för 
insamling av förpackningar. Insamling kan ske genom (1) fastighetsnära 
insamling, eller (2) via lättillgängliga insamlingsplatser. Antalet och placeringen 
av de lättillgängliga insamlingsplatserna ska anpassas efter hur utbyggd den 
fastighetsnära insamlingen är. 
 
Vid utformning av miljörum eller annat avfallsinsamlingssystem samt vid 
dimensionering av vägar och vändplatser behöver Nodra AB:s riktlinjer för 
arbetsmiljö och tillgänglighet följas, mer information finns på Nodra AB:s 
webbsida. Vid exploatering bör samråd ske med Nodra AB angående utformning 
och lösningar för avfallsinsamling. 

I de fall tillagningskök förekommer behöver fettavskiljare finnas, med goda 
tömningsförutsättningar.  

Förändringar 
Hämtning av avfall föreslås på baksidan av tillbyggnaden. Ny plats för hämtning 
och lämning av elever koncentreras till det södra hörnet av fastigheten, på detta 
sätt kan hämtning av avfall och andra varutransporter ske säkert, se figur 33. 
Körytor för sophämtning bör hägnas in eller på annat sätt avgränsas så att barn 
inte vistas där sophämtningen sker. Exakt utformning av platsen för hantering av 
avfall kommer att ske i ett senare skede enligt Handbok för avfallsutrymmen 
(Avfall Sverige), detta hanteras inte inom ramen för detaljplaneprocessen. Nodra 
AB har riktlinjer för arbetsmiljö och tillgänglighet som ska följas för att 
avfallsinsamling ska kunna ske. 
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Figur 33. Skissen är en principskiss. Genomfart ska vara möjlig. Avfallshantering 
föreslås på baksidan av tillbyggnaden. Bild: Link Arkitektur. 

6. Genomförande av detaljplanen 
Detta kapitel om genomförande av detaljplanen redovisar de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som 
behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Beskrivningen fungerar som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. 
Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, VA-
anläggningar, vägar med mera, regleras, prövas och genomförs enligt respektive 
särskilda lag. 

6.1. Tidplan 
Detaljplanearbete 
Planuppdrag: 19 oktober 2021 

Plansamråd: 24 maj – 5 juli 2022 

Granskning: 30 september – 21 oktober 2022  

Antagande samhällsplaneringsnämnden: 15 december 2022 

Genomförande, kvartersmark 
Fastighetsbildning: 2023 

Husbyggnad: 2024 

Den preliminära tidsplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommunens 
beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett överklagande kan 
tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas upp till två år framåt i 
tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av genomförandet. 

6.2. Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 
Allmän plats 
Ingen allmän platsmark finns inom planområdet. 

Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 
kvartersmark samt för fastighetsbildning, inklusive bildande av eventuella 
gemensamhetsanläggningar. 
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Fastighetsbildning med mera 
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra 
fastighetsrättsliga frågor handläggs av kommunala lantmäterimyndigheten i 
Norrköpings kommun. 

Bygglov/anmälan 
Ansökan om bygg-, rivnings- och marklov lämnas till Norrköpings kommun, 
samhällsbyggnadskontoret, bygglov. Till bygglov lämnas även anmälan i de fall 
endast teknisk prövning krävs. Nybyggnadskarta beställs hos 
samhällsbyggnadskontoret, geografisk information. 

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Norrköpings kommun är huvudman för de allmänna vatten- och 
avloppsanläggningarna genom Nodra AB och är ansvarig för att vatten-, 
spillvatten- och dagvattenledningar byggs ut i området, samt ansvarar för drift och 
underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt.  

El 
E.ON Energidistribution AB är huvudman för elnätet. E.ON har ledningar i 
kvarterets södra del, utmärkt som u-område på plankartan. Inom området får det 
inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan hindra eller försvåra 
bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar. Servitut ska upprättas mellan 
E.ON och kommunen för dessa ledningar. 

Tele, bredband 
Skanova AB är huvudman för telenätet. 

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess 
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastighet. 

I samband med utbyggnad av vatten- och avloppsnätet anläggs tomrör för 
bredband- och fibernät på uppdrag av Norrköpings kommun. Kommunen upplåter 
sedan utrymme i rören till ledningsägare. 

Fjärrvärme 
E.ON Energiinfrastruktur AB (tidigare E.ON Energilösningar AB) är huvudman 
för fjärrvärmeledningar och ansvarar för anläggning samt drift och underhåll fram 
till anvisad förbindelsepunkt. 

6.3. Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från det datum som beslut om antagande av 
detaljplanen har vunnit laga kraft. 
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Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 
detaljplanen. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller 
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägare får någon ersättning för byggrätt 
som inte utnyttjats. 

6.4. Genomförande inom kvartersmark 
Inom kvartersmark planeras enbart åtgärder inom Bukten 1 där utbyggnad  av 
grundskola ska ske. Utbyggnad inom kvartersmark kan ske när detaljplan vunnit 
laga kraft, bygglov beviljats, startbesked erhållits och fastighetsreglering 
genomförts. 

6.5. Mark- och avtalsfrågor 
Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 
handläggs av samhällsbyggnadskontoret, exploatering. 

6.6. Tekniska utredningar 
Utredningar som har genomförs är följande. Se även referenser i slutet av 
planbeskrivningen. 

• Översiktlig geoteknisk undersökning. 
• Dagvattenutredning. 

 

7. Genomförandets konsekvenser 
7.1. Inverkan på miljön 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Den nya detaljplanen bedöms inte medföra risk för påtaglig skada 
för berörda riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken, eller risk för 
överskridande av beslutade miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.  

Se vidare Undersökning om betydande miljöpåverkan. 

7.2. Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Ägoförhållanden 
Marken ägs av Norrköpings kommun. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 
Skolan är belägen på fastigheten Bukten 1, delar av skolgården samt en parkering 
som används av skolans personal är belägen på fastigheten Lindö 2:1, se figur 34. 
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Figur 34. Kartan visar planområdet. Område A berörs av fastighetsreglering.          
Källa: Norrköpings kommun. 

Fastighet Fastighetsreglering 

Lindö 2:1 Markområde A (allmän platsmark) överförs till 
Bukten 1 (kvartersmark). 

  

Gemensamhetsanläggning 
Ingen gemensamhetsanläggning ska bildas inom området. 

Ledningsrätt och servitut för ledningar 
Inom planområdet finns inga ledningsrätter.  
E.ON har ledningar i kvarterets södra del, utmärkt som u-område på plankartan. 
Servitut ska upprättas mellan E.ON och kommunen för dessa ledningar. 
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Rättigheter 
Inga rättigheter finns inom planområdet. 

7.3. Ekonomiska konsekvenser 
Kvartersmark, intäkter och kostnader 
Exploatören står för alla kostnader på kvartersmark. 

Allmän plats, kostnader och finansiering 
Ingen allmän plats byggs ut i samband med detaljplanens genomförande. 
Detaljplanen medför inga extra kostnader för utbyggnad eller drift av allmän 
platsmark. 

Driftskostnader 
Ingen allmän platsmark finns inom planområdet. Detta innebär att planens 
genomförande inte medför några driftkostnader för kommunen. 

Vatten och avlopp 
Kostnaden för utbyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet finansieras 
genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa. Härtill tillkommer 
ledningsdragning på tomtmark som respektive fastighetsägare ansvarar för. 
Debitering av anslutningsavgifter sker när förbindelsepunkt finns upprättad. 

Driftkostnader 
Drift och underhåll av den allmänna anläggningen finansieras genom 
brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa. 

Drift och underhåll av den egna anläggningen inom kvartersmark finansieras av 
fastighetsägaren. 

El/energi och tele med mera 
Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål av 
ledningsägare och operatörer. 

Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 
Ersättningar för marköverföringar och bildande, respektive upphävande av 
servitut, bestäms genom överenskommelse mellan berörda parter. 

Gemensamhetsanläggningar 
Det finns inga gemensamhetsanläggningar inom planområdet. Således uppstår 
heller ingen kostnad för det.  

Rev. 

Rev. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

46(49)   
Vårt diarienummer 

SPN 2020/0198 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

Bygglov, anmälan och planavgift 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. 
Plankostnadsavtal har tecknats, planavgift kommer därför inte tas ut vid bygglov. 

7.4. Sociala konsekvenser 
Barnperspektiv 
De tillfälliga paviljongerna ersätts med ny byggnad. De nya lokalerna är 
genomtänka efter de behov som finns idag. Den utökade skolgården säkerställs 
genom att planläggas för skoländamål. Även skolgårdens utformning ses över i 
samband med byggande av den nya skolbyggnaden. Skolmiljön i helhet förbättras 
för eleverna och således påverkas barnperspektivet positivt av detaljplanens 
genomförande. 

Konsekvenser för stadens attraktivitet 
Detaljplanen säkerställer att Lindöskolan kan finnas kvar med fortsatt kapacitet. 
Ersättning av tillfälliga paviljonger är viktig för att alla barn i närområdet ska få 
möjlighet till skolgång i sin närmiljö. Dessutom är en permanent skolbyggnad mer 
estetiskt tilltalande än paviljonger ur stadsbilds- och gestaltningsaspekten. 
Genomförandet av detaljplanen är således positivt för stadens attraktivitet. 

8 Medverkande 
8.1 Tjänstemän 
Plansamordnare för detaljplanen har varit Ida Hansson. Planhandlingar vid samråd 
och granskning har upprättats av Ida Hansson och Anita Johansson, och inför 
antagande av praktikant Johan Lodens, samhällsbyggnadskontoret, 
detaljplanering. 

Detaljplanen har utarbetats i samverkan med följande tjänstemän inom 
Norrköpings kommun:  

Niclas Piekart  VA-ingenjör, Nodra AB, planering och utredning 
Susanne Wolsink utredningsingenjör, Nodra AB, planering och utredning 
Eleftheria Bouzo  exploateringsingenjör, samhällsbyggnadskontoret, exploatering 
Per-Erik Hahn,  trafikplanerare, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
Anna Gustavsson  miljö- och hälsoskyddsinspektör, samhällsbyggnadskontoret, hälsoskydd 
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