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Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning i Åby med bostäder och 
centrumverksamheter. Vidare syftar detaljplanen till att skapa skydd för kulturhistoriska 
värden. I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tillämpas standardförfarande, enligt plan- 
och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

Detaljplanen möjliggör en förtätning av Åbys centrala delar med bostäder och 
centrumverksamhet. Cirka trettio nya lägenheter kan få plats i flerbostadshus längs med 
Katrineholmsvägen. Intill Konsumvägens södra sida står Åbys före detta brandstation. 
Byggnaden rustas upp och får ett nytt innehåll, till exempel aktivitetslokaler, café, restaurang 
eller museum. En förtätning av Åby med en blandad bebyggelse stöds av fördjupning av 
översiktsplanen för Åby och Jursla som antogs 2018 så väl som Översiktsplanen för 
landsbygden och Översiktsplan för staden, antagna 2017. Viktiga frågor för utredning i 
planarbetet berör bland annat bullerstörning, strandskydd biotopskydd, kulturhistoriska 
värden, föroreningar i mark, grundvatten och byggnad samt risk för skred.  

Planområdet ligger inom strandskyddsområde. Upphävande av strandskyddet kan ske med 
särskilda skäl i form av att dessa områden är ianspråktagna för bebyggelse respektive allmän 
gata, att markområdet är tydligt avskilda från stranden genom allmän gata, samt att förtätning 
av området anses vara ett angeläget allmänt intresse. 

Den före detta brandstationen som står intill Konsumvägens södra sida har ett högt 
kulturhistoriskt värde och omfattas av plan- och bygglagen 8 kapitel 13  och 14 §§ och av de 
generella varsamhetsparagraferna i PBL 8 kapitel 14 och 17 §§. Det innebär att byggnaden 
inte får förvanskas, att den ska underhållas så att dess värde bevaras samt att ändring av 
byggnaden ska ske med varsamhet. 

Trädraden längs med Konsumvägen omfattas av det generella biotopskyddet. De flesta träd i 
raden skyddas i detaljplanen genom att mark där trädraden står planläggs med bebyggelse- 
och parkeringsförbud samt krav på att träden ska bevaras. 

Grundvattnet ligger cirka två meter under marknivån. Schaktning under grundvattennivån kan 
leda till ändringar i grundvattenströmningar och eventuellt en ökad risk för skred. Därför är 
anordning av källare inte lämplig och förbjuds i detaljplanen. Föroreningar har påträffats i 
jord, den befintliga byggnaden och i grundvattnet. Tillsynsmyndigheten ska upplysas i enligt 
med miljöbalkens upplysningsplikt kapitel 10 §11. 

Inom planområdet finns allmän platsmark för lokalgata med enskilt huvudmannaskap. Allmän 
plats för huvudgata har kommunalt huvudmannaskap. Genomförandet av detaljplanen bedöms 
inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Utveckling inom planområdet ger möjlighet för en ny mötespunkt för boende i närområdet 
och Åby. Genom att den gamla brandstationsbyggnaden bevaras och kommer till användning 
stärks Åbys och Åbybors identitet. Det nya flerbostadshuset kan bidra till att fler får en lättare 
vardag, genom att kunna bo centralt i tätorten och således ha närmare till service, butiker, 
skola, aktiviteter, kollektivtrafik, med mera. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

3(76)   
Vårt diarienummer 

SPN 2020/0009 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ........................................................................................................ 2 

1. Inledning ........................................................................................................... 5 
1.1 Planhandlingar ................................................................................................................ 5 
1.2 Om detaljplaner .............................................................................................................. 5 

2. Planens huvuddrag ......................................................................................... 7 
2.1 Planområdet .................................................................................................................... 7 
2.2 Syfte och bakgrund ......................................................................................................... 8 
2.3 Planförslag ...................................................................................................................... 8 

3. Tidigare ställningstaganden ......................................................................... 10 
3.1. Översiktsplaner ............................................................................................................. 10 
3.2. Riksintressen................................................................................................................. 12 
3.3. Strandskydd .................................................................................................................. 12 
3.4. Gällande detaljplaner .................................................................................................... 14 
3.5. Program för planområdet .............................................................................................. 15 
3.6. Övriga kommunala beslut............................................................................................. 16 

4. Förutsättningar och förändringar ................................................................. 17 
4.1. Mark- och vattenanvändning ........................................................................................ 17 
4.2. Bebyggelseområden ..................................................................................................... 18 
4.3. Natur ............................................................................................................................. 30 
4.4. Friytor ........................................................................................................................... 37 
4.5. Gatunät och trafik ......................................................................................................... 40 
4.6. Störningar, hälsa och säkerhet ...................................................................................... 46 
4.7. Teknisk försörjning ...................................................................................................... 57 

5. Genomförande av detaljplanen .................................................................... 62 
5.1. Tidplan .......................................................................................................................... 62 
5.2. Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation ...................................................... 63 
5.3. Genomförandetid .......................................................................................................... 65 
5.4. Genomförande inom allmän plats ................................................................................ 65 
5.5. Genomförande inom kvartersmark ............................................................................... 65 
5.6. Kommunens marktilldelning ........................................................................................ 65 
5.7. Mark- och avtalsfrågor ................................................................................................. 66 
5.8. Tekniska utredningar .................................................................................................... 66 

6. Genomförandets konsekvenser ................................................................... 66 
6.1. Inverkan på miljön ........................................................................................................ 66 
6.2. Fastighetsrättsliga konsekvenser .................................................................................. 66 
6.3. Ekonomiska konsekvenser ........................................................................................... 71 
6.4. Sociala konsekvenser.................................................................................................... 72 
6.5. Konsekvenser för stadens attraktivitet.......................................................................... 73 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

4(76)   
Vårt diarienummer 

SPN 2020/0009 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

7 Medverkande .................................................................................................. 73 
7.1 Tjänstepersoner............................................................................................................. 73 

Referenser ................................................................................................................ 74 
Utredningar för detaljplanen .................................................................................................... 74 
Kommunala handlingar och riktlinjer ...................................................................................... 74 
Övriga referenskällor ................................................................................................................ 75 
 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

5(76)   
Vårt diarienummer 

SPN 2020/0009 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

1. Inledning 
1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta i skala 1:500 med bestämmelser och illustration 

Till planhandlingarna hör även: 
• Planbeskrivning 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse (vid granskning) 
• Granskningsutlåtande (vid antagande) 

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 kommunen 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 (PBL). 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 följer som 
sådan: 
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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. 

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 av samhällsplaneringsnämnden.  

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 
Området är beläget norr om Åby centrum, cirka 9 kilometer nordväst om Norrköpings 
centrum, se Figur 2 och Figur 3. Det begränsas av Torshagskärret i väster, bostadsfastigheter i 
öster och av ett naturområde i söder. Området är cirka 0,7 hektar stort. Kommunen äger all 
mark inom planområdet. 

 
Figur 2. Kartan visar planområdets läge i kommunen. Planområdet är markerat med en röd prick. 
Bild: Norrköpings kommun. 

 
Figur 3. I bilden syns ett flygfoto över planområdet och dess omgivning. Planområdet är inringat med 
en röd, streckad linje. Bild: Norrköpings kommun. 
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2.2 Syfte och bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning i Åby med bostäder och 
centrumverksamheter. Vidare syftar detaljplanen till att skapa skydd för kulturhistoriska 
värden.  

Samhällsbyggnadskontoret, enheten exploatering, har fått i uppdrag att direkttilldela del av 
Ättetorp 2:1 och Kvarntorp 7:3 till Hyresbostäder. Hyresbostäder planerar för att bygga nya 
bostäder. 

2.3 Planförslag 
Detaljplanen möjliggör en förtätning av Åbys centrala delar med bostäder och 
centrumverksamhet. Cirka trettio nya lägenheter kan få plats i ett flerbostadshus längs med 
Katrineholmsvägen. Ett nytt gårdsrum skapas mellan de nya flerbostadshusen och de 
befintliga husen som ger en tryggare och intimare känsla än den öppna platsen som finns där 
idag. Lekplatsen är kvar och nya parkeringsplatser görs iordning, se Figur 4.  

 
Figur 4. Illustrationen ger en preliminär bild på hur planområdet skulle kunna bebyggas. Nya 
byggnader är gula och befintliga byggnader är mörkgråa. Plangränsen visas med en blå punkt-
streckad linje. Bild: Norrköpings kommun. 

Intill Konsumvägens södra sida står Åbys före detta brandstation kvar. Byggnaden rustas upp 
och får ett nytt innehåll, till exempel aktivitetslokaler, café eller restaurang och ett museum. 
Det blir mer liv och rörelser mellan bostäderna norr om Konsumvägen och den nya 
mötespunkten i den gamla brandstationen på andra sidan vägen. För att alla ska röra sig över 
och längs med Konsumvägen på ett tryggt sätt får övergångsstället samt gång- och cykelvägen 
en säkrare utformning, se Figur 5 och Figur 6. 

Rev. 
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Figur 5. Volymstudien visar exempel på nya flerbostadshus som kan byggas längs med Katrineholmsvägen. 
Bild: Norrköpings kommun.  

 
Figur 6. Från en annan vinkel visar volymstudien en mer intim, skyddad gårdsmiljö den upprustade  
före detta brandstationen med en ny tillbyggnad. Bild: Norrköpings kommun. 
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3. Tidigare ställningstaganden 
3.1. Översiktsplaner 
Förutsättningar 
Åby har pekats ut i gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping som en mycket 
högt prioriterad ort för utveckling.  

I översiktsplan för landsbygden 2017 anges Åby vara en prioriterad utvecklingsort för 
bebyggelse-, verksamhets- och serviceutveckling. Åby är en viktig serviceort med allsidig 
service för närliggande landsbygdsorter och landsbygd. Orten har god tillgång till och stor 
potential för utbyggnad av kollektivtrafikförsörjning, se Figur 7. 

 
Figur 7. Bilden visar inriktning för hållbar ortstruktur med prioriterade orter och stråk. Planområdet 
är markerat med en svart ring ifylld med rött. Bild: Norrköpings kommun. 

Översiktsplan för staden antagen av kommunfullmäktige 2017 anger att huvuddelen av ny 
bebyggelse ska tillkomma genom förtätning och att satsningar på gång-, cykel- och 
kollektivtrafik ska göra så att biltrafiken i staden inte ska öka. Åby och Jursla ska förstärkas 
som bostads- och verksamhetsort genom bostadsutbyggnad i framförallt centrum i närheten av 
den före detta järnvägsstationen, se Figur 8. 
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Figur 8. Bilden visar utvecklingsstrategi och utvecklingsområden i översiktsplanen för staden. Källa: 
Norrköpings kommun.  

Fördjupning av översiktsplan för Åby och Jursla har antagits av kommunfullmäktige den 17 
december 2018. Området kan utvecklas med centrumfunktioner och bostäder, se Figur 9. 
Naturen bör göras tillgänglig. Ett behov av bättre gång- och cykelförbindelser mot centrum och 
järnvägsstationen pekas ut. 

 
Figur 9. Planområdet visas med en röd prick med svart kantlinje i ett utsnitt ur fördjupning av 
översiktsplanen för Åby och Jursla. Källa: Norrköpings kommun.  

Detaljplanens förhållningssätt 
Detaljplanen är förenligt med samtliga översiktsplaner. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

12(76)   
Vårt diarienummer 

SPN 2020/0009 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

3.2. Riksintressen 
Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt 
viktiga värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och 
exploatering men också för yrkesfiske och rennäringen. Bestämmelserna om riksintressen 
finns i 3 och 4 kapitlet miljöbalken (MB) om hushållning av mark och vatten. 
Bestämmelserna syftar till att främja en från ekologisk, social och samhällsekonomisk 
synpunkt god hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.  

I miljöbalken anges det vilka allmänna intressen som kan motivera ett område av riksintresse. 
Riksintressen enligt 3 kapitlet 5-9 §§ MB kan pekas ut för områden som är av speciell 
betydelse för: 

• rennäringen 
• yrkesfisket 
• naturvården 
• friluftslivet 
• kulturmiljövården 
• fyndigheter av ämnen och material 
• anläggningar för industriell produktion 
• anläggningar för energiproduktion och energidistribution 
• anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 
• anläggningar för kommunikation, elektronisk 
• anläggningar för kommunikation, trafikslagen 
• anläggningar för avfallshantering 
• anläggningar för vattenförsörjning 
• totalförsvarets anläggningar. 

Riksintressena ska alltid tillgodoses i detaljplanen. Vid prövningar har riksintresset ansetts 
vara tillgodosett om riksintresset inte påtagligt skadas. Det är endast när två oförenliga 
riksintressen står mot varandra som påtaglig skada kan tillåtas. 

Förutsättningar  
Planområdet berör inga riksintressen.  

3.3. Strandskydd 
Förutsättningar 
Planområdet ligger inom strandskyddsområde, 100 meter från strandlinje upp på land samt 
samma avstånd utöver vatten för Torshagskärret och Torshagsån, se Figur 10. Inom delar av 
planområdet som omfattas av byggnadsplanen från 1948 gäller inte strandskyddet. Enligt 
strandskyddslagstiftning leder ny detaljplanläggning till att strandskyddet återinträder inom 
planområdet (7 kapitel 18 c–d § miljöbalken).  
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Figur 10. Bilden visar strandskyddets utbredning (blå, streckad linje) i förhållande till planområdet 
(röd, streckad linje). Bild: Norrköpings kommun. 

Förändringar 
Strandskyddet behöver upphävas inom hela planområdet, se Figur 11. Inom fastigheten 
Kvarntorp 7:3 och markområde för Konsumvägen bedöms upphävande kunna ske med 
särskilda skäl att dessa områden redan är ianspråktagna för bebyggelse respektive allmän gata 
och gör att de saknar betydelse för strandskyddets syften. Ett mindre markområde i 
angränsning till den västra sidan av fastigheten Kvarntorp 7:3 behöver upphävas med särskilt 
skäl att området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse (anläggning 
av ny tryckstegringsstation för kommunalt vatten och avlopp) som inte kan tillgodoses utanför 
området. Inom kvartersmark för bostäder kan strandskyddet upphävas med särskilt skäl att 
markområdet är tydligt avskilt från stranden genom allmän gata, Katrineholmsvägen och att 
området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse (stadsutveckling 
inom utpekad, prioriterad ort i översiktsplanen) som inte kan tillgodoses utanför området.  

 
Figur 11. Bilden visar var strandskyddet upphävs och av vilket särskilt skäl. Källa: Norrköpings 
kommun. 
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3.4. Gällande detaljplaner 
Del av fastigheten Ättetorp 2:1 omfattas av byggnadsplan för fastigheterna Häradsmarken 
1:13,1:16, 1:18, 1:19, 1:51, 1:52, 1:69, Häradsveden 1:92, 1:3, västra Lund 1:1, och 
Kyrkosången 1:1, akt nummer 05-KVI-1260. Planen vann laga kraft den 8 augusti 1949. 
Planbestämmelserna anger markanvändning allmän plats för park och gata i den delen som 
gäller inom det aktuella planområdet. Gällande detaljplan medger även bostadsändamål, se 
Figur 12 och Figur 13. Fastigheterna Kvarntorp 7:3 och berörd del av fastigheten Kvarntorp 7:6 
är inte detaljplanelagda. 

 
Figur 12. Bilden visar detaljplaner som gäller i nuläget. Detaljplanen som gäller inom det aktuella 
planområdets norra del är markerad med gult. Angränsande detaljplaner är markerade med lila. 
Källa: Norrköpings kommun. 

 
Figur 13. Utsnitt från byggnadsplanen från 1949 visar tillåten markanvändning. Planområdet är 
inringat med en röd, streckad linje. Källa: Norrköpings kommun. 
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3.5. Program för planområdet 
Förutsättningar 
Ett program godkändes av stadsplaneringsnämnden, nuvarande samhällsplaneringsnämnden, 
oktober 2012 som omfattar det aktuella planområdet. Enligt programförslaget ska områdets 
bebyggelse kompletteras med nya bostäder och kommersiella verksamheter. Värdefull natur 
inom programområdet ska säkerställas som allmän platsmark, lyftas fram och göras mer 
tillgänglig för allmänheten. Två alternativ för utveckling ges. Det som skiljer 
huvudalternativet från alternativ 2 är att allmän platsmark för torg skapas i höjd med 
korsningen Konsumvägen / Katrineholmsvägen i huvudalternativet, se Figur 14. 

 
Figur 14. Två alternativ togs fram i programmet. Det aktuella planområdet är inringat med en svart, 
streckad linje. Källa: Norrköpings kommun. 

Detaljplanens förhållningssätt 
Detaljplanen omfattar endast programområdets norra del. Detaljplan är förenligt med 
Alternativ 2 i programförslaget med undantag av grönområdet, som planläggs som 
kvartersmark med krav på att lekplats och planteringar ska finnas istället för allmän platsmark 
för park.  
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3.6. Övriga kommunala beslut 
Beslut om planläggning 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 11 februari 2020, § 31 att ge 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag av att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheten 
Kvarntorp 7:3 och del av fastigheten Ättetorp 2:1 med närområde.  

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Förutsättningar 
Befolkningsprognosen visar en ökning av invånarantal i Norrköpings kommun fram till år 
2025. Det finns ett behov av nya bostäder både i centralorten och på landsbygden. Enligt 
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning från 2018 ska kommunen ”verka för att 
kontinuerligt ha detaljplanelagd mark för bostäder. Planreserven för bostäder ska möta 
efterfrågan på bostäder och kommunens befolkningsutveckling i staden respektive i de mindre 
tätorterna. För att möta prognosen har kommunen som målsättning att 80-85 procent av 
behovet som planläggs ska finnas i staden och resterande 15-20 procent ska finnas i de 
prioriterade orterna och på landsbygden. I första hand ska planläggningen möjliggöra att 
staden och tätorterna växer inifrån och ut, främst genom förtätning”.   
Vidare anger riktlinjerna att kommunen ska verka för att befintliga bostadsområden med 
homogen bebyggelse ska kompletteras med de typer av bostäder som saknas. 

Detaljplanens förhållningssätt 
Detaljplanen följer riktlinjerna. Åby är en prioriterad tätort där förtätning förordas. Genom 
förtätning i den centrala delen av Åby skapas nya flerbostadshus i en bebyggelse som 
domineras av enfamiljshus.  

Riktlinjer för arkitektur och stadsbyggnad 
I april 2018 antog kommunfullmäktige riktlinjer för arkitektur och stadsbyggnad. Sju 
strategier har tagits fram i riktlinjerna för att säkerställa att det som byggs i Norrköping håller 
tillräckligt hög arkitektonisk nivå. Riktlinjer som är särskilt viktig för ny bebyggelse inom 
aktuellt planområde är följande: 

• Arkitekturen ska respektera sin omgivning.  
Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till arkitektoniska kvalitéer hos omgivande 
bebyggelse. Ny bebyggelse se ska anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla miljön i skala, 
färg, formspråk och material val men ändå spegla sin samtidasanda.  

• Arkitekturen ska stärka kulturarvet.  
När vi utvecklar Norrköping ska vi förvalta såväl det befintliga som det framtida kulturarvet 
på ett klokt, men samtidigt innovativt sätt. Det ska vara tydligt avläsbart vad som är gammalt 
och vad som är nytt. Detta gäller såväl vid nybyggnation som vid tillbyggnad/ombyggnad av 
befintliga hus.  
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• Arkitekturen ska främja stadslivet.  
När vi förtätar staden ska vi skapa gynnsamma förutsättningar för stadslivet. Med 
omsorgsfullt utformade, utåtriktade bottenvåningar och mötesplatser i stadsrummet blir 
miljön inbjudande, trivsam och trygg. 

Detaljplanens förhållningssätt 
Detaljplanens bestämmelser reglerar placering, utformning och utseende av nya byggnader så 
väl som bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer med syfte att uppfylla 
riktlinjerna. Se även avsnitt 3.2 Bebyggelseområden, Bebyggelsens karaktär i framtiden och 
3.2 Bebyggelseområden, Kulturmiljö. 

Riktlinjer för utökad träbyggnation i Norrköpings kommun 
I april 2020 antog kommunfullmäktige riktlinjer för ökad träbyggnation för att stimulera till 
och underlätta för träbaserat byggande. Att bygga med trä har många fördelar ur ett 
klimatperspektiv och kan ge kortar byggtider jämfört med andra metoder. 

Detaljplanens förhållningssätt 
Reglering av byggnadens höjd tar hänsyn till dimensioner som behövs i en konstruktion som 
är baserad på trä. 

4. Förutsättningar och förändringar 
4.1. Mark- och vattenanvändning 
Befintlig användning 
Markområdet används idag för en lekplats, pizzeria och oorganiserad parkering. Den före 
detta brandstationen står delvis tom i nuläget. En del av byggnaden används som förråd för 
Simonstorps Brandkårsmuseum.  

Föreslagen användning 
Områdets norra del används för bostadsbebyggelse med möjlighet till lokaler i entrévåningen. 
För den gamla brandstationsbyggnaden medges en användning för centrumlokaler såsom 
restaurang, museum, aktivitets- och samlingslokaler, vandrahem och hotell. I byggnaden ges 
möjlighet för en övernattningslägenhet, se Figur 15. 
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Figur 15. Bilden ovan visar ett utsnitt från plankartan. Källa: Norrköpings kommun. 

4.2. Bebyggelseområden 
Stadsbyggnadsidé 

Förutsättningar 
Planområdet omges av en bostadsbebyggelse som har element från olika årtionde på 1900-
talet. Bebyggelsen domineras av enfamiljsvillor men har även inslag av flerbostadshus från 
1950-talet. Influenser som satt sin prägel på bebyggelsen kommer från funktionalismens 
upplösta kvarter och bilorienterade anpassningar samt modernismens standardiseringar och 
flerbostadshusen gruppering så att de bildar gårdar som öppnar sig mot en park, se Figur 16. 

Förändringar 
En ny årsring skapas där förtätning av centralorten är i fokus. Den öppna parken som 
flerbostadshusen orienterar sig mot förvandlas till en gård med en omsluten känsla. 

Bebyggelsens och områdets karaktär 

Förutsättningar 
Planområdet ligger på en plats där Torshagsåns dalgång vidgar sig något innan den fortsätter 
söderut mellan ravinens branta släntar. Bostadshusen står glest och ligger placerade lite på 
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måfå och innästlade i terrängens sluttningar som beskådare av det skådespel av trafik och lek 
som utspelas på planområdets plana yta. Den småskaliga bebyggelsen består av villor i ett till 
två våningar samt några få flerbostadshus i tre våningar, se Figur 16. Flerbostadshusen står 
orienterade mot Torshagskärret, med långsidan parallellt med Katrineholmsvägen.  

 
Figur 16. Bebyggelsen präglas av enfamiljsvillor och några få flerbostadshus. Foto: Norrköpings 
kommun. 

Inom planområdet finns två byggnader och ett garage. Den förra detta 
brandstationsbyggnaden står på toppen av branten ner till Torshagsån och vänder sig mot 
och vakar över planområdets norra del. I planområdets norra del står en pizzeria som 
vänder sig mot Katrineholmsvägen och tar emot kunder. Pizzerian får sällskap av 
lekplatsens utrustning, gräsytor, ett antal träd och parkerade bilar. Området är formellt en 
allmän park och har en öppen karaktär. Gränser mellan gräsytor, grusade gångytor och 
asfaltytor har en tendens att flyta in i varandra och platsen kan även upplevas som 
ostrukturerad och odefinierad, se Figur 17. 

 
Figur 17. Planområdets norra del består av öppna ytor. Foto: Bildinsamling april 2019 © 2020 Google. 
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Förändringar 
Nya flerbostadshus uppförs intill Katrineholmsvägen. Husen placeras med långsidan vänd 
mot vägen. Genom en sådan placering knyter husen an till de befintliga flerbostadshusen som 
också har en tydlig orientering mot vägen, men framförallt, mot Torshagskärret. Samtidigt 
skapas ett tydligare rum mellan den nya och de befintliga husen och vägen får en tydligare 
inramning. Det nya gårdsrummet kan dessutom upplevas som tryggare och intimare.  

Reglering på plankartan 

 

Kulturmiljö 

Förutsättningar 
Inom fastigheten Kvarntorp 7:3 står Åbys före detta brandstation. En byggnadsinventering 
har gjorts år 2012 av Norrköpings kommun. För att identifiera och dokumentera de värde-
bärande element hos byggnaden har byggnadsinventeringen kompletterats i december 2020 
med ett kulturmiljöunderlag som sammanställdes av Wilund Arkitekter och Antikvarier AB 
på uppdrag av samhällsbyggnadskontoret.   

Byggnaden bedöms vara särskilt värdefull främst från kulturhistorisk och konstnärlig synpunkt, 
se Figur 18. Brandstationen berättar om det tidiga 1900-talets bebyggelseexpansion, 
industrialism och folkrörelsens betydelse i området, vilken kom att bilda motiv för en 
borgarbrandkår och inrättande av ett bibliotek som förlades i byggnaden. Enligt PBL 8 kapitel 
13 och 14 §§ får inte byggnaden förvanskas och den ska underhållas så att de särskilda värdena 
bevaras. För övrigt omfattas befintlig byggelse i området, likt all bebyggelse, av PBL 8 kapitel 
17 § som innebär att ändring av byggnader ska ske med varsamhet. 

Begränsning av marken bebyggande 
För att hindra att gårdsytan byggs igen av komplementbyggnader eller huvudbyggnader 
beläggs en stor del av de öppna ytorna mellan de befintliga byggnader och den 
planerade bebyggelsen med bebyggelseförbud genom en prickad skraffering.   

Placering, utformning och utförande 
För att ny bebyggelse ska bidra till att skapa tydliga rum och starkare band till de 
befintliga husen, ska nya byggnader placeras högst sex meter ifrån Katrineholmsvägen 
och med långsidan parallellt med befintliga flerbostadshus i angränsning till 
planområdets östra gräns. Detta regleras genom egenskapsgränser som formar 
byggrätten. 
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Figur 18. Bilden visar bebyggelsens kulturhistorisk klassificering. Källa Norrköpings kommun.  

Tätorten Åby utgår från ett äldre byläge några kilometer söder om planområdet, där ett 
gästgiveri inrättades år 1639. Under 1800-talet etablerades flera tidiga industrier längs med 
vattendragen i Åbyområdet. Planområdet har i äldre tid legat centralt i byn Kvarntorp, som 
omnämns redan 1453. Platsen låg i en strategisk vägkorsning mellan Katrineholmsvägen och 
Konsumvägen, som kopplade Katrineholmsvägen med Stockholmsvägen. Det var en nod med 
mycket rörelse och flera verksamheter. Här utmed Torshagsån fanns både såg- och mjölkvarnar 
med tillhörande boställen och odlingsmark. Torshags bomullsspinnerier anlades på 1840-talet. 
Under andra halvan av 1900-talet läggs Torshags fabriker och flera kvarnar ned sin verksamhet. 
Förskjutningen av bebyggelsecentrum ner mot södra Åby på 1970-talet gör så att denna plats 
förlorar sin roll som lokal nod.  

Den befintliga parkmarken i planområdets norra del anlades under 1900-talets mitt. År 1975 
fanns både lekplats, fotbollsplan och kiosk, se Figur 19. Kiosken (numera grill och pizzeria) 
uppfördes 1964 och har byggts till några gånger. Byggnaden är av enkelt slag och var en del 
av det regionala vägnätets servicefunktioner fram till 1970-talets mitt då Katrineholmsvägen 
fick ett nytt vägläge. Byggnaden berättar om massbilismens genombrott samt 
ungdomskulturen under efterkrigstiden. Byggnadens kulturhistoriska värde är inte särskilt 
högt, då den är i ett mycket förändrat skick. Parkens lekplats, resterna av bollplanen och 
trädallé är värdebärande element ur ett lokalhistoriskt perspektiv.  
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Figur 19. Bilden ovan visar planområdets tidigare utseende med trädrad längs med planteringskant. 
Källa för bilden med text: AFRY, 2020. 

När brandstationsbyggnadens vagnhall uppfördes 1934-35 stod flera verksamhets- och 
kvarnbyggnader, se Figur 20. Den byggdes till mot öster år 1944 för att få plats med den 
utökade verksamheten och ett bibliotek i byggnadens övervåning. Hallbyggnaden mot väster 
byggdes till 1991 eftersom de modernare, större fordon inte fick plats i den äldre vagnhallen. 
Brandstationen lades ned 2009, då en ny brandstation byggdes i Kvillinge. 

 
Figur 20. Till vänster syns brandstationen, som är inringat med en röd ring, i kartan över Åby 
stationssamhälle 1938-39: Källa Byggnadsinventering, Norrköpings kommun 2012. Fotot till höger är 
tagen någon gång mellan 1935 och 1942. Källa: Wilund Arkitekter och Antikvarier AB, foto från 
Brandhistoriska sällskapet. 

Brandstationens arkitektur präglas av funktionalismens avskalade ideal. Byggnaden är uppförd 
i två våningar under ett flackt valmat plåttak och med en låg, grå-putsad betongsockel. 
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Ytterväggar av rött lertegel är putsade med en slätputs som har en ljust beige kulör. Fasader 
mot norr och öster har tvåluftsfönster på bottenvåningen och treluftsfönster. Fasaden mot söder 
har tvåluftsfönster på båda våningar och ett lägre sittande treluftsfönster. Med undantag av det 
sistnämnda treluftsfönstret är samtliga fönster ospröjsade. Alla har vitmålade bågar och gröna 
karmar, se Figur 21. Den senare tillbyggda vagnhallen har uppförts med en stålkonstruktion 
klädd i vitlackerad, trapetskorrugerad plåt, se Figur 22.  

 
Figur 21. Till vänster syns byggnadens östra och södra fasader och den tidstypiska fönsterband med 
tvåluftsfönster. Till höger syns byggnadens fasad mot söder. Foton: Jackie Leiby, oktober 2020. 

 
Figur 22. I fotot syns den förra detta brandstationen och vagnhallen bredvid. Foto: Jackie Leiby, 
oktober 2020. 
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Figur 23. Fotot från 1946, visar fasaduret, belysningsarmaturer, brandstations-skylten och 
garageportarnas ursprungliga utseende. Källa: Östergötlands arkivförbund. 

Övervåningens interiör är komplett men innehåller olika tidsskikt. Inredningen i 
bottenvåningen är delvis riven efter en vattenskada. I källaren har det varit ett skyddsrum och 
pannrum. Den tillbyggda garagedelen har ingen källare. 

Värdebärande element som ska hanteras med varsamhet och bör bevaras är: 
• fasadens utformning med ljus slätputs och putsad, grå sockel,    
• takets och takfotens form, täckmaterial av målad stålplåt i skivtäckning i format 

60x120 centimeter och utförande med förskjutna hakfalser,  
• placering och storlek på utvändiga dörrar och fönster, 
• garageportarnas storlek, färg (blå) och antal samt deras utformning med korsspröjsad 

glasad överdel, 
• exteriör färgsättning av fönsterkarmar (grön),  
• utförande av målningsskikt med flingfärg i garagedelen,  
• entrédörrars form, färg (grågrön), material (trä), och indelning samt svart omfattning, 
• exteriöra betongtrappor med funkisräcke i svartmålade stålrör, 
• klinkergolv från Höganäs i trapphall, 
• tidstypisk hatthylla i garaget (fastinredning). 

Element som ska bevaras är 
• byggnadens placering indragen från vägen för uppställningsplats för brandfordon 

framför byggnaden, 
• byggnadens volym med två våningar och ett flackt mansardtak, 
• originalfönstren i trä med glasning i draget glas,  
• fönstrens luftindelning och utförande med respektive utan spröjs, 
• invändiga handledare, foder, socklar och dörrar från 1930- och 40 talen. 
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Bygglov krävs för yttre ändringar på byggnader. Anmälan krävs för underhållsåtgärder för 
fasadskikt, tak, balkonger, fönster och dörrar på de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna. 
Underhåll av nya byggnader är inte lovpliktigt om inte någon ändring görs.  

Förändringar 
Den gamla brandstationen planeras som en mötesplats för bland annat föreningar och de nya 
boende. Eventuellt kan en restaurang eller café få plats i byggnaden också. Det 
kulturhistoriska värdet kan stärkas genom att återställa fönstrens exteriöra färgsättning i grönt, 
byta till mer tidstypiska fasadarmaturer, återställa fasaduret samt att åter sätta upp 
brandstationsskylten från 1930-talet. Garageportarna bör flyttas in från vägglivet. Plåtblecket 
ovanför garageportarna bör delas så att de putsade partierna mellan garageportar återigen kan 
hänga samman med ytterväggens putsade yta, se Figur 23.  

Garaget väster om brandstationen kan eventuellt ersättas med en ny byggnad i en våning. Nya 
byggnader får inte placeras dikt an den brandstationsbyggnaden, utan ska placeras på lite 
avstånd. Den nya byggnaden kan kopplas ihop med den äldre via en sammanbindande gång 
som håller den historiska volymen tydligt avläsbar. Den nya byggnaden bör ges en volym som 
liknar den nyare garagebyggnaden och ett tak med en flack lutning. Byggnadens färgsättning 
kan vara ljus eller mörk, men med kulörer som harmoniserar med brandstationsbyggnaden.  

Reglering på plankartan 

 

Begränsning av marken bebyggande 
För att den öppna karaktären, som finns och har funnits, ska behållas i viss grad beläggs 
en stor del av gårdsytan med en bestämmelse som förbjuder uppförande av byggnader.  

Placering, Utformning, Utförande 
Byggnadens form bevaras genom bestämmelser som begränsar byggnadens nockhöjd, 
taklutning och antal våningar. Egenskapsgränser och prickmark som förbjuder 
uppförande av byggnader placeras på plankartan för att bevara byggnadens form och 
placering inom tomten. 

Skyddsbestämmelser och rivningsförbud 8 kapitlet 13 § PBL 
Den förra detta brandstationsbyggnaden förses med en skyddsbestämmelse (q). 
Bestämmelserna preciserar vilka av de värdebärande element som ska bevaras. 
Byggnaden har även försetts med rivningsförbud genom bestämmelsen r. 

Varsamhet 8 kapitlet 14 § PBL 
Den förra detta brandstationsbyggnaden förses med en varsamhetsbestämmelse (k). 
Bestämmelsen preciserar vilka värdebärande element är särskilt viktigt att ta hänsyn till. 

Utseende (ny bebyggelse) 
Reglering av nya byggnadens gestaltning görs genom bestämmelser f1 och f2. Nya 
byggnader inom fastigheten Kvarntorp och den nya tryckstegringsstationen ska 
gestaltas för att harmonisera med den omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljön  
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Karaktärsdrag (egenskaper, form, material) 

Den befintliga bebyggelsens karaktär 
Tre stycken flerbostadshus karaktäriseras av gula tegelfasader, mellanhöga, släta 
betongsocklar och mellanbranta sadeltak med brunröda korrugerade eternitplattor. Enlufts- 
och treluftsfönster pryder husen i varierade storlekar. Fönsteromfattningarna är vita på två av 
husen och bruna på de två sammanhängande hus. Ljusgröna balkonger med plåtsidor är 
påhängda, se Figur 24.  

Villabebyggelsen visar upp en stor mångfald av material och former. Äldre och nyare trähus 
är målade i ljusa färger och traditionell faluröd färg. Modernare villor med tegelfasader och 
inslag av träpanel är representerade. Både sadeltak, brutna tak och pulpettak finns utförda i 
plåt eller tegel, se Figur 25. 

 
Figur 24. I fotot syns flerbostadshusen och lekplatsen som ligger i angränsning till planområdet. Foto: 
Jackie Leiby, oktober 2020. 

 
Figur 25. Villabebyggelsen i planområdets omgivning har varierande karaktärsdrag. Foto: 
Bildinsamling april 2019 © 2020 Google. 
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Bebyggelsens karaktär i framtiden 
Bebyggelsen kompletteras med flerbostadshus i en liknande skala som de befintliga 
flerbostadshusen, i upp till fyra våningar. Eftersom bebyggelsen i omgivningen har en 
varierande karaktär finns flera möjligheter för gestaltning av de nya flerbostadshusen. De bör 
ansluta sig till de befintliga flerbostadshusen genom att en betydande del av fasaden kläs i 
tegel. De nya byggnadernas färgsättning ska harmonisera med de befintliga flerbostadshusen. 
Takets form bör också förhålla sig till de befintliga husen genom att utformas som enklare 
sadeltak eller asymmetriska sadeltak med en tydlig och snarlik lutning. Möjlighet för att ordna 
centrumverksamhet i bottenvåningen kommer att finnas och fortsatta traditionen som hör till 
platsen som knutpunkt och nod. Möjligheten för verksamhet i bottenvåningen sätter sin prägel 
på byggnader genom att bottenvåningarna måste vara högre än våningar som bara innehåller 
bostäder, se Figur 26. 

 
Figur 26. Bilden visar principer för olika delar av bebyggelsen som regleras i detaljplanen. Bild: 
Norrköpings kommun. 

Reglering på plankartan 

 

Placering, utformning och utförande 
För att bebyggelsen ska få en skala och form som passar in i den befintliga bebyggelsen 
regleras antal våningar, högsta nockhöjd samt minsta respektive största taklutning i 
grader med tre symbolbestämmelser. 

Bebyggelsens höjd, takform och takvinkel regleras med bestämmelser. Ett minimum 
rumshöjd regleras genom bestämmelse f3 så att centrumverksamhet kan ordnas vid 
valfri tidpunkt. 
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Närområdets innehåll i nuläget och framtiden 

Bostäder  

Förutsättningar 
Inom området finns en bostadslägenhet i den gamla brandstationsbyggnaden.  

Förändringar 
Cirka trettio nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus uppförs. 

Arbetsplatser  

Förutsättningar 
Strax sydost om planområdet finns Sandtorpsskolan, som har cirka 100 elever från 
förskoleklass till år 3. Elever i årskurs 4-6 hänvisas till Åbymoskolan, som hör till samma 
enhet och är en F-6 skola. I hösten 2022 påbörjas renovering av skolan och hela 
Sandtorpsskolans verksamhet flyttar till Åbymoskolan. På platsen byggs en ny förskola.  

Inom planområdet finns en pizzeria. Ett brandkårsmuseum hyr en del av den förra detta 
brandstationen. Cirka 750 meter söder om planområdet ligger Åby centrum finns en mataffär, 
butiker, restauranger, café, bilverkstad, aktivitetslokal och vårdcentral. 

Förändringar 
Uppförande av nya bostäder inom planområdet kan leda till att fler barn kommer till 
Sandtorpsskolans upptagningsområde. Om bostäderna är lägenheter i ett trygghetsboende 
eller en så kallad 55+ boende kommer inte antalet barn som bor i upptagningsområdet att öka 
till följd av detaljplanens genomförande. 

Pizzerian kommer att rivas så att de nya bostäderna kan byggas. I dagsläget är det inte bestämt vad 
för innehåll den före detta brandstation kommer att ha. Några möjliga alternativ är att aktivitets- 
och föreningslokaler ordnas, att brandkårsmuseet finns kvar eller att ett café eller en annan 
pizzeria eller restaurang som ersätter pizzerian etableras. Byggnaden kan även användas för 
kontorslokaler. Nya verksamheter kommer att kunna ordnas vid behov i bottenvåningen av de 
flerbostadshusen. Exempel på lämplig verksamhet är kiosk eller annan mindre butik, förenings- 
eller aktivitetslokal, restaurang och café. 

Reglering på plankartan 

 

Användning av mark och Utnyttjandegrad 
För att möjliggöra en flexibel och blandad användning av den före detta brandstationen 
medges både centrumverksamhet, kontor och bostäder. För att byggnadens huvudsakliga 
användningsändamål ska vara för centrumverksamhet begränsas användning för bostäder 
till byggnadens övre våning. Antal kvadratmeter som får användas för bostadsändamål 
begränsas genom bestämmelsen e2. 

Rev. 
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Tillgänglighet 

Förutsättningar 
Enligt PBL 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. 

Den befintliga brandstationsbyggnaden har bara två våningar och då krävs ingen hiss. 
Byggnaden ska dock vara förberett så att hissen kan installeras vid behov. Tillgänglighetskrav 
ska uppfyllas oavsett om det är en bostad eller verksamhet som ordnas på övervåningen. 
Verksamhet där det krävs att man har full rörlighet för att utföra sitt arbete kan utgöra ett 
undantagsfall.  

Utemiljöer ska utformas enligt kommunens riktlinjer. 

 
Figur 27. Gångvägar är smala och ojämna. Foto: Jackie Leiby, oktober 2020. 

Planområdet har en måttlig grad av tillgänglighet i dagsläget. Marken inom planområdet är 
relativt plan. Gångvägar finns inom den norra delen av planområdet med acceptabel lutning, 
men standarden på dem är inte tillfredställande. Bredden och skicket på gångytan varierar och 
kanterna är inte tydliga, se Figur 27. Längs med Konsumvägen inom planområdet är ytan plan 
och hårdgjord, men ingen tydlig yta finns avsatt för fotgängare. 

För att även bostadshusen får en flexibel och blandad användning medges även 
centrumverksamhet. För att bebyggelse i planområdets norra del ska användas i huvudsak 
för bostäder begränsas möjlighet för centrumverksamhet till byggnadens bottenvåning.  
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Förändringar 
Nuvarande gångvägar inom planområdets norra del ligger idag inom allmän platsmark. 
Planens genomförande innebär att detta markområde blir kvartersmark för bostäder. I 
samband med att de nya bostadshusen byggs kommer privata gångvägar och gårdsmiljön att 
rustas upp. Konsumvägens gaturum ses över. Tydliga övergångställen och gångytor längs 
med vägen ordnas. Belysning ses över och förbättras.  

4.3. Natur 
Mark och vegetation 

Förutsättningar 
I angränsning till planområdet ligger Torshagsån med omgivande strandskogar, ett 
naturvärdesobjekt av regionalt intresse (klass 2). Här hittas naturvärden knutna till 
vattenmiljön och den omgivande lövskogen. I angränsning till planområdet finns ett bestånd 
av den en invasiva arten parkslide, se Figur 28. Åtgärder behöver sättas in för att motverka 
dess spridning, men utförs inte som en del av exploateringsprojektets genomförande. 

 
Figur 28. Område markerat med gul skraffering innehåller Torshagsån med omgivande strandskogar, 
ett naturvärdesobjekt av regionalt intresse (klass 2). Område med förekomst av parkslide är markerat 
med ett rött, prickigt mönster. Karta: Norrköpings kommun. 

Marken inom den norra delen av planområdet är plan och utgörs av stora ytor med gräs och 
grus och planteringar av träd och buskar längs med Konsumvägen, se Figur 29. Området 
söder om Konsumvägen har stora asfaltsytor mot gatan. På baksidan av den befintliga 
byggnaden mot Torshagsån finns gräsytor som går över i ytor med blandad växtlighet och 
träd, se Figur 30.  
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Figur 29. Ovan visas planområdet, sett norrifrån. Foto: Jackie Leiby, oktober 2020. 

 
Figur 30. Framför den gamla brandstationen är marken asfalterad. På baksidan finns det desto mer 
grönska. Foton: Jackie Leiby, oktober 2020. 

En rad med totalt sju träd av blandade arter står längs med Konsumvägen och infarten till 
fastigheten Häradssveden 4:2. Trädraden består till övervägande del av vuxna träd med 
stamdiameter minst ca 20 cm eller av träd som är minst 30 år gamla. Trädraden bedöms därför 
omfattas av det generella biotopskyddet för alléer. Planteringen består av tre pilar, vars 
stammar är cirka 60-90 centimeter i diameter samt två små lönnar med stamdiameter på 
mindre än 20 centimeter och två lite större lönnar med stamdiameter något mer än 20 
centimeter, se Figur 31 och Figur 32. Vid lekplatsen står en pil, vars stam är grov, se Figur 32. 
Träden inom planområdet bidrar med ekosystemtjänster, bland annat skugga, 
vattenupptagning, och möjlighet till fågelbon. 
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Figur 31. I bilden ses trädraden med träden markerade med en blå triangel. Trädet vid lekplatsen är 
markerat med en gul triangel. Källa: Norrköpings kommun. 

 
Figur 32. Till vänster visas pilar och lönnträd som står längs med Konsumvägen. Till höger syns pilen 
som står vid lekplatsen. Foto: Jackie Leiby, oktober 2020. 

Förändringar 
Planens genomförande innebär att en del av grus- och gräsytor längs med Katrineholmsvägen 
tas i anspråk för bebyggelse. Nya parkeringsplatser ordnas på en del ytor som är gräs i 
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dagsläge. Ett av träden längst till öster i trädraden längs med Konsumvägen kan eventuellt 
behöva tas ner för att utföra åtgärder i de befintliga ledningar eller för att anordna en infart till 
en ny parkeringsplats. Det är också möjligt att ordna infart via fastigheten Häradsveden 4:2 
utan att trädet behöver påverkas. Detaljplanen bedöms kunna genomföras utan att några träd 
behöver tas ner. 

I nuläget finns det två lönnarna i trädradens östra del är i dåligt skick och kan behöva ersättas. 
De tre pilarna är övervägande friska, men kan må bra av att beskäras.  

Om det ändå uppstår en situation där träden behöver tas ner eller ersättas måste 
fastighetsägaren ansöka om tillstånd om dispens från biotopskyddet hos länsstyrelsen för att ta 
bort träd i trädraden längs med Konsumvägen. Kompensationsåtgärder, så som plantering av 
nya träd i närområdet och tillvaratagande av de avverkade träden, ska göras för att minska den 
negativa påverkan.  

Reglering på plankartan 

 

Fornlämningar 

Förutsättningar 
Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950). Kulturhistoriskt 
planeringsunderlag har tagits fram i mars 2014 av Riksantikvarieämbetet, UV Öst. Inom delen 
av fastigheten Ättetorp 2:1 som omfattas av planområdet finns fornlämning RAÄ Kvillinge 
191. Enligt rekommendation av planeringsunderlaget har även en arkeologisk utredning, 
etapp 2 genomförts av Societas Archaelogica Upsaliensis (SAU) under våren 2014 och en 
rapport upprättats i juni 2014. Vid arkeologisk utredning 2014 har en härd påträffats, 
undersökts och tagits bort. Övriga spår kan härledas till 1700-talet och framåt. 
Utredningsområdet har under denna period utnyttjats som åker med en omgivande bebyggelse 
vars avfall har hamnat i åkermark. Se Figur 33.  

Begränsning av markens bebyggande 
För att hindra fällning av träden längs med Konsumvägen för att uppföra hus regleras 
markområdet där träden står med bebyggelsesförbud genom prickmarkering.  

Markensanordnande och bebyggelseförbud 
För att hindra fällning av träden längs med Konsumvägen för att anlägga parkeringsplatser, 
omfattas mark där träden står av bestämmelse ej parkering, som förbjuder anordnande av 
parkeringsplatser.  
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Figur 33. Plan över schakt, provrutor och ledningar inom utredningsområdet. Bild SAU, 2014. 

Förändringar 
Några andra fornlämningar bedöms sannolikt inte finnas inom utredningsområdet och 
ytterligare arkeologiska åtgärder bedöms inte behövas. Om något som kan vara en 
fornlämning ändå påträffas när området exploateras ska kontakt tas med länsstyrelsen. 

Markens beskaffenhet 

Förutsättningar 
Jordkartan framtagen av SGU (Sveriges geologiska undersökning) visar att jorden inom 
planområdet består av postglacial sand eller sandig morän, se Figur 34. Geotekniska 
undersökningar visar att marken är skiktad men generellt har en hög relativ fasthet. Ett 
siltlager med lägre fasthet och med en meters mäktighet har påträffats cirka två – fyra meter 
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under markytan och skikt med låg till mycket låg relativ fasthet har påträffats på olika djup i 
flera borrhål inom planområdet. Djup till berg varierar kraftigt mellan åtminstone tre – 
tjugotre meter. Genomsläppligheten är hög. Generellt bedöms område med morän vara 
normalriskområde för radon. 

Enligt SGU:s grundvattenmagasinkartan finns ett större grundvattenmagasinområde söder om 
planområdet. Grundvattnet ligger cirka två meter under befintlig marknivå.  

 
Figur 34. Kartan visar jordarter och lokalisering av jordskred och raviner. Planområdet är inringat 
med en vit streckad linje. Karta: Norrköpings kommun. 

Planområdets södra del angränsar till en ravin. I mars 2018 utförde Golder Associates på 
uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en översiktlig stabilitetskartering 
med syfte att identifiera områden där skredrisker kan förekomma. Planområdet ligger inom 
det område som övervägdes för fältundersökning men bedömdes då inte vara i behov av 
ytterligare utredning trots att marklutningen i slänterna längs Torshagsån är hög., se Figur 35. 
Markytans relief i Torshagskärret samt betydelsen av vattnets mothållande kraft i slänten 
under vattenytan har inte beaktats i utredningen från 2018. 

En översiktlig stabilitetsutredning inklusive fältundersökning inom planområdet har utförts av 
Afry i hösten 2020 för att undersöka förutsättningarna för planerad bebyggelse samt ett 
framtida klimat. Stabilitetsförhållandena för slänterna mot Torshagsån samt mot 
Torshagskärret bedöms vara tillräckliga med hänsyn till planerad ny bebyggelse samt 
nuvarande vattennivå i Torshagskärret. Vid en eventuell sänkning av vattenståndet med en 
meter i Torshagskärret bedöms markstabiliteten vid strandkanten bli otillfredsställande, men 
totalstabiliteten för planerad bebyggelse är tillräcklig.  Rev. 
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Figur 35. Kartan visar stabilitetskartan för planområdet och omgivningen. Inom stabilitetszon 1 är 
lutningen på markytan så hög att skred kan förekomma vid otillräcklig stabilitet. Inom stabilitetszon 2 
är lutningen lägre. Planområdet är inringat med en röd streckad linje med röd fyllning. Källa: Golder 
Associates AB. 

Anordnande av källare under flerbostadshusen kan innebära att schaktning sker under 
grundvattennivån. Schaktning under grundvattennivån kan påverka grundvattennivåer samt 
ändra grundvattenströmningen och kommer att behöva länshållning för att hålla schakten fri 
från tillrinnande grundvatten. Ändringar i grundvattennivåer norr om Konsumvägen kan även 
påverka grundvattennivåer söder om Konsumvägen och öka risken för skred där. 
Grundvattennivåer inom planområdet kan också påverkas av en sänkning av vattennivån i 
Torshagskärret, som skulle kunna ske i om att reglerdammen vid Torshagsån skulle tas bort.  

Risken för att skadliga långtidssättningar ska utvecklas bedöms som liten. Grundläggning av 
planerade byggnader bedöms kunna utföras på fast naturlig jord efter borttagande av 
vegetationsskikt samt efter fullständig eller partiell utskiftning av fyllningsmaterial.  

Detaljplanens förhållningssätt 
Nya huvudbyggnader ska grundläggas radonskyddat och tjälsäkert. Grundläggning bedöms 
kunna ske ytligt med grundplatta, grundsulor eller liknande. Eftersom schaktning som görs i 
samband med anläggning av källare kan ändra grundvattennivåer och leda till en ökad risk för 
skred söder om Konsumvägen förbjuds nya källare i detaljplanen.  

Alternativ för åtgärd på reglerdammen är inte beslutad i dagsläget och det finns således en 
möjlighet att alternativet som innebär att reglerdammen vid Torshagsån tas bort avsänkning 
kan komma att väljas. Detaljplanen utgår ifrån att eventuell åtgärd på reglerdammen inte 
påverkar grundvattennivåer. Vid eventuella åtgärder som innebär en tillfällig eller permanent 
grundvattenavsänkning ska en hydrogeologisk utredning göras. 
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Vid detaljplanprojektering och inför bygglovsprövning och beslut om startbesked, kommer 
förnyad geoteknisk översyn av stabilitets- och sättningsförhållanden och 
grundläggningsrekommendationer samt kompletterande radonundersökning att krävas. 

Reglering på plankartan 

 

4.4. Friytor 
Lek och rekreation 

Förutsättningar 
Enligt kommunens riktlinjer för ny- och ombyggnation av lekmiljöer, antagen 2021-01-21, 
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.” (sidan 2) 

Planområdets norra del är i nuläget allmän platsmark för park. En lekplats ligger delvis inom 
denna allmänna platsmark och delvis inom intilliggande kvartersmark. Den befintliga 
grusplanen längs med Katrineholmsvägen var ursprungligen anlagd som bollplan, men 
används numera för parkering, se Figur 36. Ytterligare en allmän lekplats ligger cirka 300 
meter öster om planområdet, se Figur 38. 

 
Figur 36. Fotot visar lekplatsen och ytan där bollplanen har funnits. Foto: Agency 9 / Norrköpings 
kommun. 

Byggnadsteknik 
För att förhindra schaktning under grundvattnets nivå förbjuds anordning av källare 
genom bestämmelse b. 
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Inom bostadskvarteren är det viktigt med fria, gröna ytor. Gröna miljöer kan stimulera till 
fysisk aktivitet, ge förbättrad luftkvalitet, underlätta social kontakt och bidra till att minska 
stress. Gården ska erbjuda lekmöjlighet, åtminstone för de allra minsta barnen som kan 
behöva mer översyn. Grönytan behövs framför allt för att uppnå en social hållbarhet för de 
boende men även för att ge möjlighet för infiltration av dagvatten och för att främja biologisk 
mångfald.  

Förändringar 
Detaljplanens genomförande innebär att den allmänna öppna friytan i planområdets norra del 
blir till en gårdsmiljö tillhörande de nya bostadstäderna som byggs längs med 
Katrineholmsvägen. Lekplatsen blir kvar, men den allmänna tillgängligheten kan inte 
garanteras, i och med att den kommer att ligga på kvartersmark och inte allmän platsmark. 
Bollplanen som används som parkering bebyggs. En ny öppenyta med torgkänsla skapas i 
tomtens sydvästra hörn, som vetter mot och samspelar med en liknande öppenyta framför den 
gamla brandstationsbyggnaden.  

Bostadstomten norr om Konsumvägen ska ha tillgång till utevistelse med tillräckligt hög 
kvalité. Inom den egna fastigheten bör det finnas en samlad friyta på minst 300 kvadratmeter. 
Friytan ska innehålla planteringar. Barn ska kunna ta sig självständigt mellan bostadshuset 
och friytan. En gångväg kan skilja bostadshuset och friytan åt, men boende ska inte behöva ta 
sig över en parkeringsplats eller körväg för bilar för att komma till en friyta. I anslutning till 
varje bostadshus inom fastigheten bör en friyta på cirka 150 kvadratmeter finnas. Finns det 
flera bostadshus inom fastigheten kan de mindre friytorna tillhörande varje hus slås samman 
för att skapa den större friytan som samnyttjas, se Figur 37. Grönyta i en fastighet kan 
placeras med fördel i angränsning till grönyta inom intilliggande fastighet.  

 
Figur 37. Bilden ovan visar principen för bostadshusens tillgång till friytor med grönska och 
möjlighet för lek och rekreation. 

I samband med ett eventuell framtida upprustning av andra närliggande allmänna platser bör 
möjligheten att anlägga en ny allmäntillgänglig lekplats studeras, se Figur 38 för möjlig 
lokalisering. I anslutning till planområdet finns natur som erbjuder möjlighet för lek förutom 
ett område vid planområdets sydöstra del där det växer parkslide. Lek där växten finns kan 
leda till att denna invasiva art sprids genom att fröer och delar av växten kan fastna i kläder 

Rev. 

Rev. 
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och transporteras till en annan plats. Lekplatsen vid Sandtorpsskolan kan användas på kvällar 
och helger för allmän lek, se Figur 28 och Figur 38. 

 
Figur 38. Kartan visar planområdet och dess närområde. Befintliga allmänna lekplatser är markerade 
med en röd prick. Punktstreckade, mörkgröna cirklar markerar 300 meters avstånd från lekplatserna. 
Karta: Norrköping kommun. 

Reglering på plankartan 

 

Naturmiljö 

Förutsättningar 
I angränsning till planområdet ligger Torshagskärret och Torshagsån som ger möjlighet till 
promenader, lek och friluftsliv. Lek är inte lämplig på mark där det växer invasiva arter, till 
exempel parkslide, då risken att sprida arten kan öka, se Figur 28 och Figur 38 i avsnitt 4.3 
Natur - Mark och vegetation. 

Förändringar 
Genomförande av detaljplanen medför inga ändringar i närliggande natur.  

Begränsning av markens bebyggande 
För att hindra mark som ska användas för en privat torgyta i vid korsning 
Katrineholmsvägen/Konsumvägen införs en bestämmelse som förbjuder uppförande av 
byggnad. 

Markensanordnande 
Ytor för lek ska finnas inom kvartersmark för bostäder (BC1)och regleras i en generell 
bestämmelse.  

            
             

      

Rev. 

Rev. 
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4.5. Gatunät och trafik 
Gång- och cykelvägar 

Förutsättningar 
Planområdet ligger cirka 650 meter norr om den närmaste prioriterad kommunal cykelväg, 
som passerar Åbys centrum, se Figur 39. Längs med Katrineholmsvägens östra sida löper en 
trottoar som ansluter till den prioriterade gång och cykelvägen. En gång- och cykelväg 
sträcker sig längs med Katrineholmsvägen västra sida från övergångstället vid kiosken och 
norrut. Gång- och cykelvägen slutar vid infarten till flerbostadshusen, en sträcka på cirka 50 
meter. En grusad stig fortsätter norrut utmed Torhagskärret. Längs med Konsumvägen finns 
en gång- och cykelväg på en sträcka som passerar Sandtorpsskolan. Denna gång- och 
cykelväg tar slut i norr vid planområdet och i söder vid Stockholmsvägen. Ingen tydlig gång- 
och cykelväg finns längs med Konsumvägens sträcka genom planområdet. Några grusade 
gångvägar finns inom planområdets norra del och längs med trädraden längs Konsumvägen, 
se Figur 40. 

Säkerheten för oskyddade trafikanter är undermålig vid korsningen Katrineholmsvägen / 
Konsumvägen. Gång- och cykelvägar inom och i anslutning till planområdet är inte 
sammanhängande, vilket också bidrar till undermålig trafiksäkerhet, till exempel för barn på 
vägen till Sandtorpskolan strax öster om planområdet vid Konsumvägen.  

 
Figur 39. Planområdet ligger cirka 650 meter norr om den närmaste prioriterad kommunal cykelväg. 
Källa: Norrköpings kommun. 
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Figur 40. Gång- och cykelvägar finns i och i anslutning till planområdet. Bild: Norrköpings kommun. 

Förändringar 
En teknisk utredning av möjliga åtgärder som kan förbättra säkerheten för de oskyddade 
trafikanterna har gjorts av Tyréns under våren 2021 på uppdrag av samhällsbyggnadskontoret. 
För Konsumvägen och Katrineholmsvägen föreslås placering av övergångsställen för gående 
och cyklister. Gång- och cykelvägen längs med Konsumvägen byggs ut så att den kopplar 
samman de befintliga gång- och cykelvägar längs med Katrineholmsvägen och 
Konsumvägen. Nya övergångställen anordnas över Konsumvägen mellan den privata torgytan 
och den gamla brandstationen samt längre norrut på Katrineholmsvägen, mellan de två 
busshållplatserna. Den befintliga gångvägen längs med Katrineholmsvägens östra sida byggs 
ut runt hörnet i gatukorsningen och fortsätter längs med Konsumvägens södra sida fram till 
det nya övergångsstället, se Figur 41.  

I november 2021 upprättades ett granskningsförslag i form av ett tillägg till översiktsplanen, 
Trafikstrategi för Norrköping. I trafikstrategin pekas det framtida huvudcykelnätet ut i vilket 
ett stråk längs med Katrineholmsvägen ingår, se Figur 42. En alternativ lösning har 
utgångspunkten att huvudcykelnätet byggs ut i enlighet med granskningsförslaget för 
Trafikstrategi för Norrköping, det vill säga, längs med Katrineholmsvägen. Övergångsstället 
placeras närmare korsningen Katrineholmsvägen/Konsumvägen och en trottoar för gångtrafik 
byggs ut längs med Konsumvägens södra sida, se Figur 41. 

Rev. 
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Figur 41. Ritningen visar ett preliminärt förslag för åtgärder som kan förbättra trafiksäkerheten. 
Källa: Tyréns 2021. Förtydligande text och grafik har gjorts av Jackie Leiby, Norrköpings kommun. 

 
Figur 42. Ett stråk längs med Katrineholmsvägen är utpekat som en del av det planerade huvudnätet. 
Planområdet är inringat med en röd streckad linje. Källa: Norrköpings kommun. 
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Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
Planområdet ligger i angränsning till Katrineholmsvägen, som trafikeras av busslinje 430 som 
ingår i landsbygdstrafiken och busslinjerna 11 och 12 som går i tätortstrafiken, se Figur 43. 
Linjerna ger förbindelser till Åby centrum och Norrköpings resecentrum där vidare resande 
med övriga bussar i stomlinje- och fjärrtrafiknätet samt pendeltåg kan ske.  

Befintliga busshållplatser inom planområdet uppfyller inte kommunens standard.  

Förändringar 
Kollektivtrafikstråket pekas ut i översiktsplanen för landsbygden som en linje som ska 
bibehållas, se Figur 43. Åbys tätort är utpekad som ett stationsläge att utveckla på sikt. 
Busslinjen kommer att ge förbindelser till en framtida pendeltågsstation. På kort sikt kommer 
inte turtätheten att påverkas på grund av detaljplanens genomförande. Resorna med 
kollektivtrafik kan ökas något, då det blir fler boenden i busslinjens upptagningsområde.  

Busshållplatserna rustas upp så att de uppfyller kommunens standard.  

 
Figur 43. Bilden visar kollektivtrafikstråk vid planområdet till vänster. Till höger visas de prioriterade 
kollektivtrafikstråk enligt översiktsplanen för landsbygden. Källa: Norrköpings kommun. 

Bilvägar 

Förutsättningar 
Området ligger i anslutning till Katrineholmsvägen och Konsumvägen. Katrineholmsvägen 
vid planområdet trafikeras idag med cirka 3 000 rörelser per vardagsmedeldygn. 
Konsumvägen trafikeras med 2 000 rörelser. Katrineholmsvägen ger förbindelse för biltrafik 
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från planområdet söderut mot Åby centrum och norrut mot Katrineholm. Konsumvägen ger 
förbindelse mot omgivande bebyggelse och gator. 

Katrineholmsvägen inklusive intilliggande gång- och cykelvägar och trottoarer är planlagda 
idag som allmän platsmark. Vägen sköts av kommunen. Konsumvägen inklusive gång- och 
cykelväg är också planlagd som allmän platsmark, men sköts av Åby Jursla vägförening.  

Förändringar 
Beräkningar har gjorts för år 2035 som visar att trafikmängder på både Katrineholmsvägen 
och Konsumvägen ökas till 3 750 respektive 2 500 fordon per dygn. Trafiken på gatorna 
bedöms inte öka så pass mycket att gatornas kapacitet överskrids.  

Vägar som i nuläget omfattas av allmän platsmark bekräftas i detaljplanen och kompletteras 
med reglering som behövs för att förbättra trafiksäkerheten och säkra en fungerande 
dagvattenavrinning. Inga nya allmänna vägar byggs inom planområdet. Konsumvägen ligger 
delvis på mark som inte är planlagd i dagsläget. Detaljplanen innebär att hela Konsumvägens 
bredd bekräftas som allmän gata. Fördelningen av skötselansvar ändras inte, se även avsnitt 
6.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation för beskrivning och motivering. 
Detaljplanens genomförande innebär också att säkerhetshöjande åtgärder vidtas för att 
förbättra trafiksäkerheten inom och i angränsning till planområdet, se Figur 41 under avsnitt 
4.5 Gatunät och trafik, Gång- och cykelvägar. 

Reglering på plankartan 

 

Parkering 

Förutsättningar 
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 men har tillgång till kollektivtrafik av stomlinjekaraktär. 

Cykeln är en prioriterad form av transport i staden. Enligt kommunens riktlinjer för parkering 
ska även cykelparkering anordnas för boende, besökare och verksamheter, Utformning och 
placering av cykelparkeringar ska följa kommunen riktlinjer. Utgångspunkten för 
cykelparkering för bostäder är att samtliga boende ska ha tillgång till en cykelplats. Tre 

Användning av mark och vatten, allmänna platser 
Katrineholmsvägen användning som en huvudgata med förbindelser mot Åby 
centrum och norrut mot Katrineholm specificeras genom beteckningen 
GATA1. Konsumvägens användning som lokalgata specificeras genom 
beteckningen GATA2. 

Administrativa bestämmelser, Huvudmannaskap 
Kommunalt och enskilt huvudmannaskap för Katrineholmsvägen och 
Konsumvägen specificeras genom bestämmelser a1 respektive a2.   
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parkeringsplatser ska finnas för lägenheter med 1-2 rum. Lägenheter som är större än 2 rum 
och kök ska ha ytterligare 1 plats per rum. Utöver detta tillkommer 0,1 cykelplats per lägenhet 
för besökare. Möjlighet att låsa fast cykeln ska finnas. Parkeringsbehovet för cyklar 
tillgodoses inom fastigheten. Parkering kan ordnas i huvudbyggnaden eller utomhus vid 
entrén eller annan lämplig plats. 

Verksamheter ska ordna cykelparkering för sina anställda, men behovet kan variera beroende 
på typ av verksamhet och verksamhetens storlek. En bedömning från fall till fall får göras. En 
tumregel är 0,4 platser per anställd.  

Parkering för bilar ska ordnas för boende, besökare och anställda också inom ett rimligt 
avstånd, se Figur 44. Utgångspunkten är att parkering ska ordnas inom den egna fastigheten. 
Enligt normer för ytterzonen ska flerbostadshus ha mellan 0,65 – 1,05 parkeringsplatser per 
lägenhet, beroende på lägenhetens storlek, se Figur 44. Besöksparkering ska finnas. Hänsyn 
bör tas till förutsättningarna på platsen.  

 
Figur 44. Rimliga avstånd till parkering och antal parkeringsplatser som ska finnas visas i tabellerna. 
Källa: Norrköpings kommun. 

Inom planområdet idag finns ingen ordnad parkering, men bilar parkerar vid pizzerian och 
den förra detta brandstationen. Besökare, skolpersonal och boende använder bollplanen som 
parkeringsplats. 

Förändringar 
Totalt kan det bli cirka trettio lägenheter i de nya husen. Den gamla brandstationen planeras 
som en mötesplats för bland annat föreningar och de boende. Eventuellt kan en restaurang 
eller café kan få plats i byggnaden också. Det finns plats inom fastigheten Kvarntorp 7:3 för 
sex parkeringsplatser vid byggnadens östra gavelsida, på ytan som används av besökare och 
skolpersonalen. Det är fördelaktigt om samnyttjande av denna yta även kan ske i framtiden. 
Genom att tydligt markera parkeringsplatserna kan flera bilar få plats och parkering ske på ett 
säkrare sätt.  

En enklare, schablonmässig beräkning av antal parkeringsplatser som kan behövas har gjorts 
utifrån kommunens parkeringsnormer och uppskattat antal lägenheter. Enligt beräkningen 
behövs 36 parkeringsplatser. Dessa blir i form av markparkering, eftersom källare inte får 
anläggas under husen, se avsnitt 4.3 Natur, Markens beskaffenhet.  

Rev. 
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4.6. Störningar, hälsa och säkerhet 
Buller 

Förutsättningar 
För bostadsbebyggelse gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 
med ändring SFS 2017:359. Riktvärdena i förordningen ska tillämpas retroaktivt i 
detaljplaneärenden, i ärenden om bygglov och i ärenden om förhandsbesked påbörjade från 
och med 2 januari 2015. Bullernivåer vid bostadsbyggnads fasad bör inte överstiga 60 dBA 
ekvivalent nivå. För en bostad om högst 35 kvadratmeter bör den ekvivalenta ljudnivån vid 
fasaden inte överskrida 65 dBA. Vid uteplats som anordnas i anslutning till bostaden bör 
trafikbuller inte överstiga 50 dBA ekvivalent nivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 

 
Figur 45. Kartan visar ekvivalenta bullernivåer beräknat för år 2035. Bild: utsnitt från WSP Akustik..  

Bedömning och åtgärd 
En bullerutredning har gjorts av WSP i november 2020. Beräkningar av bullnivåer från 
vägtrafik har gjorts för två scenarion, med trafikflöden för nuläge år 2020 och för år 2035. 
Trafik på Katrineholmsvägen och Konsumvägen har inkluderats i beräkningarna. 
Beräkningarna visar att riktvärdet för ekvivalent ljudnivåer klaras vid samtliga fasader i 
nuläget 2020 och år 2035, se Figur 45. Längs Katrineholmsvägen finns busshållplatser i 
framför de planerade flerbostadshusen. För att undvika höga ljudnivåer inom hus bör hänsyn 
tas till det buller som orsakas när bussar bromsar in vid hållplatserna och åker ifrån 
hållplatserna i kommande projektering av bostadshusen. 
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Figur 46. Kartan visar maximala bullernivåer beräknat för år 2035. Bild: utsnitt från WSP Akustik.  

Riktvärden för uteplats klaras inte i alla lägen, men överskrids inte fler än fem gånger per 
timme mellan klockan 06-22. Möjlighet för gemensamma uteplatser finns öster om planerad 
bebyggelse, mot gårdssidan och på den södra sidan av den förra detta brandstationen, se Figur 
46. Därmed finns möjlighet att planera för bostäder som uppfyller riktvärden enligt 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, med ändring SFS 2017:359.  

Reglering på plankartan 

 

Utnyttjandegrad/fastighetsindelning 
Bestämmelsen e2 000 begränsar komplementbyggnader största sammanlagda storlek. 
Begränsningen bidrar till att säkra att det finns friyta för uteplatser i lägen intill 
huvudbyggnaden där buller riktvärden klaras. 

Begränsning av markens bebyggande 
Bestämmelser som förbjuder uppförande av huvudbyggnad (prickmark och kryssmark) 
säkrar att det finns friyta för uteplatser i lägen där buller riktvärden klaras. 

Skydd mot störningar 
En generell bestämmelse ställer krav på utformning av bostadslägenheter och placering 
av uteplats för bostäder som utsätts för bullernivåer som överskrider riktvärden. 
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Föroreningar 
Undersökning av mark, grundvatten och byggnadsmaterial har gjorts. På uppdrag av 
samhällsbyggnadskontoret har AFRY gjort en miljöhistorisk inventering och en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning av planområdet under hösten 2020. I vår 2021 gjordes en 
kompletterande markmiljö undersökning av AFRY med syfte att ytterligare utreda tidigare 
påvisade föroreningar av bland annat PFAS1 och bedöma om spridning sker från området via 
grundvattnet. En miljöinventering av f.d. brandstationen har utförts av Fukt & Sanerings 
Teknik AB december 2017 med syfte att kartlägga förekomst av miljöfarliga ämnen i 
byggnadsmaterial för att minimera flersortering och felaktiga fraktioner vid den rivningen 
som planerades då men inte genomfördes. 

Ett potentiellt förorenat objekt med riskklass 2 finns utanför planområdet, där den tidigare 
primära branschen var drivmedelshantering, se Figur 47. Verksamheten lades troligen ned 
före 1969.  

 
Figur 47. Bilden till vänster visar provtagningspunkter för den översiktliga markmiljöutredningen från 
hösten 2020. Provtagning av både jord och grundvatten har gjorts vid de gröna punkterna. Vid de 
röda punkterna har endast provtagning av jord gjorts. Bilden till höger visar ett utdrag ur 
Östgötakartan med potentiellt förorenade områden markerade med en svart cirkel med gulfyllning 
samt en siffra som visar objektets riskklass. Den blå ringen visar planområdets ungefärliga läge och 
utbredning. Källa: AFRY, oktober 2020. 

                                                 
1 PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp industriellt framställda 
kemikalier. 
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Vid det första undersökningstillfället gjordes provtagning av jord i åtta punkter och 
grundvatten i fyra punkter, se Figur 47. Vid det andra tillfället gjordes provtagning av jord i 
ytterligare sju punkter och grundvatten i ytterligare två punkter. Provtagning från två rör 
kunde inte ske på grund av bristande tillrinning av grundvatten i den ena och sabotage av den 
andra. Se Figur 48. 

Markföroreningar 
Analysresultat påvisar att det finns en förhöjd halt av koppar, kvicksilver, bly och PAH H2 i 
marken där proverna togs. Riktvärdet för känslig markanvändning (KM) överskrids för dessa 
ämnen i tre punkter, 21AF03GV, 21AF04GV och 21AF05GV (se bilden till vänster i Figur 48). 
Inga förhöjda halter av PFOS3 påträffades i analyserade jordprover. I undersökningen 2020 
påträffades halter av kobolt över riktvärdet för KM i en punkt, 20AF06.  

 
Figur 48. Bilderna visar samtliga femton provtagningspunkter som har undersökts. Bilden till vänster 
visar om halter överstiger eller understiger riktvärden för känslig markanvändning (KM). Bilden till 
höger visar PFAS halter samt vilka punkter där provtagning av grundvatten inte har kunnat 
färdigställas. Underlag för bilderna från: AFRY 2021. 

Föroreningar i grundvatten 
I den miljötekniska markundersökningen 2020 fanns uppmätta halter av metaller (kalcium, 
järn, mangan och natrium) i grundvattenrör 20AF08 som översteg klass 5 (mycket hög halt) 

                                                 
2 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH).  

3 Perfluoroktansulfonsyra (PFOS) 
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enligt SGU:s bedömningsgrunder. I undersökningarna från 2020 och 2021 påträffades halter 
av PFAS 11 i grundvattenrör 20AF08 och 21AF04GV. Halterna översteg 900 ng/l, 
Livsmedelsverkets rekommenderade haltnivåer för dricksvatten, se bilden till höger i Figur 48.  

Bedömningen är att grundvattnet strömmar i sydlig riktning mot grundvattenmagasinet (mot 
grundvattenrör 20AF08 och 21AF04GV). Resultatet visar att den f.d. brandstationsbyggnaden 
kan antas vara en föroreningskälla för PFAS då byggnaden ligger uppströms utifrån 
grundvattenrörens placering. Det detekterades inga PFAS-föroreningar över laboratoriets 
detektionsgränser i grundvatten rören norr om den f.d. brandstationsbyggnaden. Halten PFAS 
blir lägre ju längre avstånd det är till brandstationsbyggnaden. De är dock fortfarande kraftigt 
förhöjda och det är oklart hur långt ifrån området som halter återfinns.  

Föroreningar i byggnadsmaterial  
Miljöinventeringen av den före detta brandstationen av Fukt & Sanerings Teknik AB 2017 
visar att asbest förkommer i kaklet i ett duschutrymme och i garageportarna. Risk finns för 
förekomster av PCB i garageportar, branddörr samt elavfall. Risk finns för förekomster av 
PAH tjära i takets underliggande lager.  

Förekomst av förorening i den gamla brandstationen har också undersökts av AFRY 2021. 
Prover uttogs på betonggolven i garaget och i den nyare tvätthallen samt i en lokal på första 
våningsplan, se Figur 49. Det påvisades halter av alifatiska kolväten över riktvärdena för 
mindre känslig markanvändning (MKM) respektive känslig markanvändning (KM) i 
provpunkterna i garaget och tvätthallen. I tvätthallen påvisades även halter av PAH över KM 
och detekterbara halter av PFOS, dock under aktuellt jämförvärde (SGIs preliminära riktvärde 
för KM).  

 
Figur 49. Bilden visar ungefärlig placering av provpunkter av betong i byggnaden. Källa: AFRY 
2021. 
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Bedömning och åtgärd 
Mark 
Vid jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM överskred områdets 
representativa halter (UCLM 95-halter) inte riktvärdet för KM. Området som helhet bedöms 
därmed inte förorsaka någon oacceptabel risk för människors hälsa eller miljö.  

För jord bedöms en avgränsning av föroreningen i 21AF04GV och 21AF05GV vara 
nödvändig med hänvisning till de förhöjda halterna kvicksilver och PAH-H. Dessa punkter 
ligger dock utanför planområdet och inte påverkas av detaljplanens genomförande. Platsen 
där punkterna ligger har pekats ut som ett alternativt läge för en ny allmän lekplats (se Figur 
38, avsnitt 4.4 Friytor – Lek och rekreation). Innan anläggning av lekplatsen kan ske måste 
ytterligare undersökning göras och saneringsåtgärder vidtas.  

Punkt 20AF06, där halter av kobolt över riktvärdet för KM fanns, ligger bland de 
biotopskyddade träden. Då föroreningen finns på en djup nivå i jorden samt att ingen 
byggnad, parkering eller anläggningar tillåts bedöms risken för människor kommer i kontakt 
med ämnet vara mycket liten. Ingen åtgärd bedöms behövas i samband med detaljplanens 
genomförande. I övrigt bedöms jorden inom planområdet utgöra en acceptabel risk mot 
människor och markmiljön och ingen åtgärd behöver vidtas.  

Då föroreningar påträffats över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM inom området 
bör tillsynsmyndigheten upplysas i enligt med miljöbalkens upplysningsplikt kapitel 10§11.  

Byggnad 
Vid renovering kommer krav att ställas på fastighetsägare att inventera och sanera PCB. 
Asbest är farligt avfall men till skillnad från PCB, utgör ingen fara så länge det inga ingrepp 
görs i material som innehåller asbest. Inget krav finns på att asbest måste tas bort från 
byggnader. Borttagande av asbestos ska finnas dokumenterat vid ett rivningslov och således 
blir det en fråga för både bygglovsmyndigheten och miljöskydd. När material som innehåller 
asbest och PCB rivs måste det utföras av yrkesverksamma sanerare, vilket kräver tillstånd 
från Arbetsmiljöverket. Ordnas en bostad i den f.d. brandstationen bör material med asbest 
byttas ut mot nytt ytskiktsmaterial. 

Det är troligt att föroreningar i form av petroleumprodukter och PFAS har följt med 
tvättvattnet efter tvättning av fordon när brandstationen var i drift. Föroreningar har i sin tur 
hamnat i betonggolvet. Saneringsåtgärd innebär att betonggolvet slipas ned och slipdammet 
samlas upp, alternativt att betonggolvet byts ut.   

Grundvatten 
Om summahalterna av PFAS 11 är över 900 ng/l rekommenderar Livsmedelsverket att man 
undviker att dricka vattnet och inte använder vattnet i matlagning. Enligt Livsmedelsverket 
kan man fortfarande duscha, bada och diska i vattnet utan risk. Föroreningar i den f.d. 
brandstationens betonggolv kommer att åtgärdas. Halter av föroreningar i grundvattnet 
sjunker sannolikt betydligt när föroreningar i betonggolvet avlägsnas. 
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Reglering på plankartan 

 

Översvämning 

Förutsättningar 
All ny och befintlig bebyggelse inom planområdet ska säkras mot översvämning. 
Översvämning kan ske till följd av höga nivåer i vattendrag, sjöar eller hav samt vid extrema 
regn. En tekniskutredning har gjorts av Tyréns under våren 2021 med syfte bland annat att 
analysera översvämningsrisk.  

Översvämning – Vattendrag, sjöar och hav 
En översvämningskartering för Torshagsån gjordes 2016 av SMHI med och utan dammar, se 
Figur 50. I karteringen har en klimatkompensation gjorts för framtida flöden. Utbredning av 
marköversvämningar har modellerats med och utan dammar. Marköversvämning når del av 
Katrineholmsvägen vid beräknat högsta flöde, vilket motsvarar ett 10 000-årsflöde för 
Torshagskärret. Ingen risk finns för marköversvämning inom kvartersmark från Torshagsån.  

 
Figur 50. Kartan visar utbredning av vatten för Torshagsån vid beräknat högsta flöde, tusenårsflöde 
och hundraårsflöde. Karta: Norrköpings kommun. 

Administrativa bestämmelser, ändrad lovplikt, lov med villkor 
För att säkra att föroreningar i marken vid f.d. brandstationsbyggand samt i byggnadens 
byggmaterial saneras ställs krav om anmälan om avhjälpande åtgärd genom en generell 
administrativ bestämmelse som gäller för användningsområde CKB1. 
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Översvämning – Regn  
Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska bebyggelse säkras för extrema 
regn. Kommunen ska arbeta för att samhället ska klara minst ett 100-årsregn i klimatscenariot 
för 2100. För samhällsviktig verksamhet bör en högre säkerhetsnivå tillämpas. I detta 
planområde har säkerhetsnivån satts till 100-årsregn.  

En översvämningskartering vid regn har gjorts av WSP 2017. Karteringen bygger på dagens 
regnstatistik med en klimatkompensation på 25 procent. I dagsläget finns inga betydande 
instängda områden inom planområdet. Vid extrema regn (100-årsregn) kan stående vatten bli 
maximalt 0,1 – 0,2 meter djup, se Figur 51. På översvämningskartering syns en yta vid den 
östra kortsidan av den gamla brandstationen där vattnet beräknas bli upp till 0,5 meter djup. 
Lågpunkten är en källartrappa har tolkats fel i höjddata. Avvattning av källartrappan sker via 
en brunn.  

 
Figur 51. Bilden visar marköversvämningar och vattendjup där vattnet blir stående. De blå pilarna 
visar rinnvägar inom planområdet, som är inringat med en röd, streckad linje. Karta: Norrköpings 
kommun. 

Ytlig avrinning från planområdets vägar går från öst mot väst längs Konsumvägen till 
Torshagsån och har ingen påverkan på översvämningsrisk på nedströms liggande fastigheter 
på sin väg till recipient, se Figur 51. Katrineholmsvägen är skevad mot Torhagskärret vilket 
möjliggör avrinning av vägen direkt över mark mot Torshagskärret. Ytor där vattnet har svårt 
att rinna av är i planområdets östra del, vid infarten till flerbostadshusen. Strax nordöst om 
planområdet finns ytterligare en parkeringsyta med avrinning in mot planområdet. Det är 
viktigt att den befintliga rinnvägen längs Konsumvägen inte bryts av till exempel upphöjda 
gång- och cykelövergångar. 

Förändringar 
Planerad bebyggelse längs med Katrineholmsvägen blockerar inga betydande rinnvägar. 
Marken intill byggnader ska utformas så att den lutar bort från byggnaden. Placeras en 
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byggnad i planrådets östra del intill Konsumvägens norra sida är det särskilt viktigt att marken 
lutar bort från byggnaden och mot de naturliga rinnvägarna, se Figur 52.  

Marken norr om Konsumvägen behöver anpassas något till omkringliggande marknivåer till 
exempel genom kantsättning av infartsvägar till befintlig bebyggelse för att hindra avrinning 
från stora hårdgjorda ytor så som parkeringsplatser. Vid projektering av anläggningar och ny 
bebyggelse inom kvartersmark för bostäder (BC1) bör höjdstudier genomföras för att 
säkerställa hur vatten rör sig från de högre belägna fastigheterna in mot planområdet och ut 
med allén och gångvägar som leder in i planområdets östra del.  

För att hindra en fortsatt rinnväg in mot brandstationsbyggnaden behövs åtgärder så som 
upphöjd kantsten längs med Konsumvägen samt en planerad lutning vid infart till parkering. 
Katrineholmsvägen behöver vara skevad mot Torshagskärret och utan kantsten längs med 
vägens västra sida.  

 
Figur 52. Bilden visar principer för utformning av marken runt byggnation för att motverka 
översvämning. Rinnvägar visas med blåa piler. Planområdet är inringat med en röd, streckad linje 
och eventuella nya byggnader är ritade i gult. Bild: Norrköpings kommun.  
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Reglering på plankartan 

 

Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet 

Förutsättningar 
Inga överskridanden av miljökvalitetsnorm för partiklar har skett sedan 2010 i Norrköpings 
kommun. Det förra åtgärdsprogrammet kunde avslutas 2015 efter beslut av länsstyrelsen. 

Förändringar 
Fler boende i området kan leda till en ökad mängd biltrafik. Den ökning i trafik som sker på 
grund av detaljplanens genomförande bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luft 
överskrids. 

Vattenkvalitet 

Förutsättningar 
Planområdet ligger inom ett avrinningsområde vars recipient är Torshagsån (Nedre Glottern -
Havet SE 650455-152240). Denna vattenförekomst har en måttlig ekologisk status och uppnår 
inte god kemisk status. Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten ska god ekologisk 
status uppnås till 2027 med undantag för bromerade difenyleter och kvicksilver. Den måttliga 
statusen beror på reglerdammen och andra artificiella hinder som hindrar livskraftiga fisk- 
samhällen och förflyttning av arter både uppströms och nedströms. I den ekologiska 
statusklassningen för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer saknas data för bedömning av 
näringsämnen, men en påverkansanalys visar på en övergödningsproblematik som orsakas av 
jordbruk, urban markanvändning och enskilda avlopp. 

Inga halter av näringsämnen eller tungmetaller överstiger riktvärden i dagsläget på grund av 
pågående markanvändning.  

Torshagsån och Torhagskärret omfattas inte av vattenskyddsområde. 

Förändringar 
Föroreningshalter av samtliga ämnen, förutom kväve, beräknas öka för planerad 
markanvändning jämfört med nuvarande markanvändning. Endast halter av för fosfor och 
partiklar förväntas överstiga riktvärden. Även om halter och mängder ökar så är det fortsatt 

Utformning av allmänna platser 
För att säkra avrinning av dagvatten regleras höjdsättning av Katrineholmsvägen och 
Konsumvägen i detaljplanen med bestämmelse (+00,0), som anger markens höjd till 
den närmaste decimeter. 

Markens anordnande 
För att undvika att rinnvägar blockeras, finns en generell bestämmelse som ställer krav 
på att marken ska luta neråt i riktning bort från huvudbyggnader. 
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låga nivåer i utsläppet. Recipienten Torshagsån är inte bedömd som känslig för utsläpp av 
näringsämnen fosfor i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). De något ökande utsläppet 
bedöms inte riskera recipientens krav att uppnå god ekologisk status eller försämra en enskild 
kvalitetsfaktor som bygger upp statusen.  

Trygghet och säkerhet 

Förutsättningar 
Skyddsrum finns inom fastigheten Häradsveden 4:2, se Figur 53. Ett skyddsrum är en del av 
en byggnad eller fristående byggnad som är konstruerade för att kunna skydda mot olika 
stridsmedel. Det har förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, 
brand och bråte från rasande hus samt speciell ventilation och luftsluss för att verkan från 
giftiga gaser minimeras. Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. En 
fastighetsägare kan vara privat person, företag, bostadsrättsförening eller kommunen. 
Skyddsrum får inte tas ur drift, avvecklas eller rivas utan beslut av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). 

 
Figur 53. Kartan visar planområdet, inringat med en röd, streckade linje, och det närmaste 
skyddsrummet, markerat med en gul triangel. Karta: Norrköpings kommun. 

Förändringar 
Inget skyddsrum avses att avvecklas till följd av detaljplanens genomförande.  
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4.7. Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 

Förutsättningar 
Kommunalt vatten och spillvattenledningar finns inom planområdet. Flera dricksvattenledningar 
är relativt stora och är viktiga för dricksvattenförsörjningen för hela Åby och Jursla. 

Förändringar 
Befintliga ledningar som ligger inom planområdets norra del ska bibehållas. Eftersom marken 
blir kvartersmark istället för allmän platsmark behöver markområdet säkras för ledningarna. 
Anslutning kan ske till de allmänna ledningarna i omgivande gator. Nodra AB kan erbjuda 
serviser. 

Det finns behov av en ny tryckstegringsstation för dricksvatten i Åby kopplat till ett pågående 
arbete med framtidens vattenförsörjning i Norrköpings kommun. Tryckstegring kommer 
försörjas söderifrån via Katrineholmsvägen och pumpa vatten vidare österut längs 
Konsumvägen. Därför har planområdet pekats ut av Nodra AB som en lämplig plats för en ny 
tryckstegringsstation. En fri markyta med mått 10x10 meter behövs för en 5x5 meter stor 
byggnad.  

Flera lägen i och anslutning till planområdet har studerats. Tryckstegringsstationen placeras så 
att den ligger i nära anslutning till befintliga vattenledningar, gör minimalt intrång på annan 
exploateringsbar mark och inte riskera att påverka biotopskyddad natur eller 
fjärrvärmeledningar. Den planlagda markytan är något mindre än den storleken som önskas, 
men placeras intill allmän platsmark för gata, vilket säkrar fri, obebyggd yta som behövs intill 
stationen.  

Läget för den framtida tryckstegringsstationen har valts framförallt av praktiska skäl, men det 
är en känslig plats bredvid den kulturhistoriskt värdefulla brandstationsbyggnaden och vid 
ingången till ravinen med Torshagsån och höga naturvärden. Det är viktigt att stationens 
gestaltning anpassas till den känsliga miljön. Anpassning till den f.d. brandstation ska göras 
genom att tryckstegringsstationen slätputsas i en kulör som är anpassad till brandstations och 
ges ett plåttak med svart kulör. Byggnaden bör placeras så långt till öster som möjligt, för att 
undvika onödigt intrång på befintlig natur och fällning av befintliga träd i naturen som 
angränsar till planområdets i sydväst.  
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Reglering på plankartan 

 

Dagvatten 

Förutsättningar 
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. 
Spolvatten definieras som vatten från dricksvattennätet som används för rengöring och tvätt 
och därefter leds till dagvattensystemet. Dagvatten ska hanteras enligt kommunens riktlinje 
för hållbar dagvattenhantering (2019). 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. Enligt 
riktlinjen för hållbar dagvattenhantering ska dagvattnet i första hand hanteras lokalt av 
fastighetsägaren om förutsättningar finns. Saknas förutsättningar ska dagvattnet i andra hand 
hanteras i enskilda eller allmänna dagvattenanläggningar.  

Planområdet omfattas inte av några markavvattningsföretag och dagvattenhantering saknas i 
området idag. För kvartersmarken norr om Konsumvägen finns inga dagvattenanläggningar. 
Dagvatten från den befintliga kiosken omhändertas lokalt då vattnet rinner över markytor till 
svackdiket mot Katrineholmsvägen. Takavvattning av den f.d. brandstationen sker med 
stuprör kopplade till markförlagd ledning på framsidan. Det är oklart hur ledningssystemet är 
utformat men troligtvis har utlopp i slänten bakom byggnaden. På baksidan finns 
stuprörsutkastare och skålade betongplattor leder vatten bort över gräsytan där och mot 
Torshagsån.  

Vatten från Katrineholmsvägen rinner direkt ut över gräsytor ner till Torhagskärret utan att 
fångas upp av någon brunn. Två brunstenar i gatukorsningen tar emot vatten från 
Konsumvägen leder det till Torshagsån. 

Användning av mark och vatten 
Markyta med där tryckstegringsstationen får uppföras avsetts genom 
beteckningen E (tekniska anläggningar). 

Begränsning av markens bebyggande 
Markområde för VA-ledningar avsetts genom bestämmelse u som ställer krav 
på att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

Utseende (ny bebyggelse) 
Reglering av tryckstegringsstationens utseende görs genom bestämmelse f2 
med syfte att anpassa byggnadens utseende till den kulturhistoriskt värdefulla 
brandstationsbyggnaden. 
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Hantering av mindre regn  
Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska mindre regnen, upp till 10 mm 
regn, tas om hand nära källan för att minska avrinningen, rena dagvattnet och säkra 
grundvattenbildningen i området. Detta gäller i första hand när fastigheter ansluter till en 
kommunal dagvattenanläggning. En fastighet som inte är ansluten till en kommunal 
dagvattenanläggning och hanterar dagvatten själv ska också klara ett 10-års regn. 
Avledningen av dagvatten från hårdgjorda ytor som hustak, uppfarter, parkeringar ska i första 
hand 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. I Figur 54 visas förslag på olika lösningar på hur detta kan hanteras för 
den planerade bebyggelsen. 

 
Figur 54. Förslag på hantering av de mindre regnen på kvartersmark. Källa Norrköpings kommun. 

Hantering av stora regn 
Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska dagvattenanläggningarna för 
de stora regnen utformas så att bebyggelsen ska kunna ha full samhällsfunktion vid regn. 
Dagvattenhanteringen ska berika gestaltningen av stadsmiljön och ha ytterligare funktioner 
utöver avledning och rening samtidigt som anläggningar på allmän platsmark ska vara säkra. 
En utredning har tagits fram som beskriver hur detta uppfylls och som beskriver hanteringen 
av dagvatten med möjlig utformning av fördröjnings- och reningsanläggningar.  

Dagvattnets påverkan på miljökvalitetsnormer 
Se avsnitt 5.6 Störningar, hälsa och säkerhet – Vattenkvalitet. 
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Förändringar 
Ett dagvatten-PM har tagits fram som pekar på behov av kommunal dagvattenhantering för 
fastigheten med hänsyn till förmodat höga grundvattennivåer som kan innebära att infiltration 
kan vara svårt att få till i tillräcklig omfattning. För att vidare studera dagvattenfrågor har en 
tekniskutredning, som omfattar utredning av dagvattenhantering, gjorts av Tyréns under våren 
2021. 

Dagvatten inom planområdet kommer att avledas direkt till recipient. Konsumvägen avvattnas 
via rännstensbrunnar till Torshagsån. Katrineholmsvägen avvattnas även i fortsättning via 
vägens skevade yta över intilliggande markytor till Torshagskärret. I den tekniska utredningen 
har hänsyn i har tagits så att det är möjligt att avvattna Katrineholmsvägen via 
rännstensbrunnar. Kantsten mot den gamla brandstationen ska utformas för att minska risken 
att dagvatten från Konsumvägen rinner in på tomten. Höjdsättning av gatorna görs för att 
bevara de befintliga rinnvägarna.   

Dagvatten från kvartersmark (BC1) ska inte infiltreras, utan avleds via ledningar till 
förbindelsepunkten för den kommunala ledningen i Konsumvägen. Avledning av dagvatten 
mot Torshagsån från den f.d. brandstationen sker också i fortsättning ytligt över intilliggande 
markytor.  

Se även avsnitt 5.6 Störningar, hälsa och säkerhet – Översvämning – Regn för åtgärder som 
behöver göras i samband med utbyggnad av kvartersmark och gång- och cykelvägar.  

Utifrån kommunens dagvattenriktlinjer bedöms inte ett reningsbehov av dagvattnet från den 
planerade bebyggelsen föreligga. För att minska halt och mängd föroreningar som når 
dagvatten bör inte ytbehandlade material med zink användas. Koppar bör inte heller användas 
som byggnadsmaterial.  

Risken för påverkan på spridning av PFAS i grundvatten, sydväst om den f.d. brandstationen, 
bedöms inte föreligga, eftersom inga nya avvattnande ledningar byggs ut söder om 
Konsumvägen och tillhörande grävarbete eller utsläpp inte sker som påverkar byggnadens 
tomt. Se även avsnitt 5.6 Störningar, hälsa och säkerhet – Föroreningar. 

Reglering på plankartan 

 

El, tele, bredband 
El, fiber och tele finns inom och i angränsning till planområdet. 

Förändringar 
Ledningar inom planområdets norra del behöver flyttas. Vid exploatering bör samråd ske med 
ledningsägare. 

Markens anordnande 
För att främja en fungerande avrinning av dagvatten finns en generell bestämmelse som 
ställer krav på att marken ska luta neråt i riktning bort från huvudbyggnader. 
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Värme 
Fjärrvärmeledningar finns inom planområdet. Kommunen har som målsättning att 
uppvärmningen ska ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt samt att energianvändningen 
ska minimeras. Kommunen rekommenderar i första hand anslutning till fjärrvärmenätet.  

I annat fall bör alternativa förnyelsebara uppvärmningsformer prövas för att undvika en 
kraftigt ökad elanvändning. Möjlighet till lågenergihus alternativt passivhus bör prövas i 
samband med bygglov. 

Byggnader eller fasta anordningar får inte placeras närmare än 2 meter från fjärrvärme- och 
fjärrkylaledningar. Mindre avstånd kan medges efter samråd med E.ON Energilösningar. 
Befintliga träd som omfattas av det generella biotopskyddet står närmare befintliga ledningar 
än de 3 meter som krävs i bestämmelserna för grävarbeten. 

Förändringar 
Befintliga fjärrvärmeledningar som ligger inom planområdets norra del ska bibehållas. 
Eftersom marken blir kvartersmark istället för allmän platsmark behöver markområdet säkras 
för ledningarna. 

Vid utbyggnad eller ändringar i fjärrvärmeledningar  i närheten av trädraden längs med 
Konsumvägen ska biotopskyddet beaktas.  

Reglering på plankartan 

 

Avfall 

Förutsättningar 
För hämtning av kommunalt avfall ansvarar kommunen bolag Nodra AB. Utformning av 
miljörum eller miljöstation inom fastigheten ska Nodras riktlinjer för arbetsmiljö och 
tillgänglighet följas.  

De avfallsslag som det bör dimensioneras för i flerbostadshus är restavfall, matavfall, 
förpackningar av papper, plast, färgat och ofärgat glas, metall samt tidningar, Det behöver 
även finnas utrymme för grov-, el- och farligt avfall. 

Hushåll kan lämna sorterat grovavfall, elavfall och farligt avfall på återvinningscentraler, som 
kallas Returpunkter i Norrköping. I kommunen finns även återvinningsstationer som är 
insamlingsplatser där utsorterade förpackningar samt tidningar kan lämnas till återvinning.  

Om det planeras för restaurangverksamhet ska kopplingspunkter för fettavskiljare placeras så 
att det går att tömma även när verksamheten är stängd. Slangdragning bör vara så kort som 
möjligt. 

Begränsning av markens bebyggande 
Markområde för fjärrvärmeledningar avsetts genom bestämmelse u som ställer 
krav på att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 
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Vid exploatering bör samråd ske med Nodra AB angående utformning av de gemensamma 
hämtställena och lösningar för hämtning från planerade verksamheter i området. 

Förändringar 
Avfallshantering kan ske från Katrineholmsvägen och Konsumvägen. Det är viktigt att det 
finns hårdgjord yta från fastighet fram till sopbilens uppställningsplats. Kvartersgatan mellan 
husen på fastigheten Häradssveden 4:1 som mynnar ut till Katrineholmsvägen i detaljplanens 
norra del behöver användas av avfallsinsamlingsfordon vid vinterväglag.  

 
Figur 55. Illustrationen visar hur sopbilen kan köra på kvartersgator mellan den nya bostadstomten 
och fastigheterna Häradsveden 4:1 och 4:2. Bild: Norrköpings kommun. 

5. 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. 

5.1. Tidplan 
Detaljplanearbete 
Planuppdrag: 11 februari 2020 

Programsamråd 18 februari 2011 – 4 april 2011 
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Programgodkännande: 9 oktober 2012 

Plansamråd: 22 december – 22 februari 2021 

Granskning: 24 januari – 14 februari, 2022 

Antagande samhällsplaneringsnämnden: 19 maj 2022 

Detaljplan laga kraft: juni 2022 

Genomförande, allmän plats 
Projektering allmän plats och VA: 2022-2023 

Entreprenadupphandling,  
allmän plats och VA: 2022-2023 

Marklösen, fastighetsregleringar: 2022-2023 

Utbyggnad av gata, VA med mera: 2023- 2024 

Genomförande, kvartersmark 
Marktilldelning, kommunägd mark: 2020  

Fastighetsbildning: 2022-2023 

Husbyggnad: 2023-2025 

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. 

5.2. Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 
Allmän plats 
Norrköpings kommun är i nuläget huvudman för allmän plats som omfattar 
Katrineholmsvägen och är således ansvarig för drift och underhåll. Efter detaljplanens 
genomförande fortsätter kommunalt huvudmannaskap gäller för allmän huvudgata 
(Katrineholmsvägen).  

Enskilt huvudmannaskap gäller i nuläget för allmän platsmark som omfattar delar av 
Konsumvägen. Konsumvägen är en del av ett nätverk av allmänna vägar som omger 
planområdet och ingår i befintlig gemensamhetsanläggning (Åby GA:3). Efter detaljplanens 
genomförande fortsätter enskilt huvudmannaskap att gälla för den del av Konsumvägen som 
omfattas av detaljplanen och bekräftas som allmän plats för lokalgata. Detta med särskilt skäl 
att det behövs för att kunna bibehålla den enhetliga förvaltning på hela Konsumvägens 
sträckning som har skett genom enskilt huvudmannaskap sedan tidigare.  
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Norrköpings kommun bekostar förbättringsåtgärder för Katrineholmsvägen och 
Konsumvägen. Drift och underhåll av Konsumvägen står, efter upprustning, 
gemensamhetsanläggning Åby ga:3 för.  

Genomförandet leds och samordnas av Norrköpings kommun, samhällsbyggnadskontoret, 
som även ansvarar för den tekniska kontrollen av gator och allmänna anläggningar. Nodra AB 
ansvarar för den tekniska kontrollen av VA-ledningar samt eventuella dagvattendammar och 
övriga fördröjningsmagasin inom allmän platsmark. 

Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom kvartersmark samt 
för fastighetsbildning, inklusive bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar. 

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 erfordras. Nybyggnadskarta beställs hos samhällsbyggnadskontoret, 
geografisk information. 

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

El 
E.ON Energidistribution AB är huvudman för elnätet. 

Tele, bredband 
Skanova AB är huvudman för telenätet. Nodra AB har fiber inom planområdet.  

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

Fjärrvärme 
E.ON Energilösningar AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och ansvarar för anläggning 
samt drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. 
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5.3. Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från det datum som beslut om antagande av detaljplanen har 
vunnit laga kraft. 

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. 

5.4. Genomförande inom allmän plats 
Åtgärder som förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska genomföras inom 
allmän platsmark för gata och omfattarupprustning av Katrineholmsvägen och Konsumvägen 
samt gång- och cykelväg. Busshållplatserna rustas upp så att de uppfyller kommunens 
standard. 

Detaljprojektering och upprustning av gatorna och övriga anläggningar påbörjas genom 
beställning till samhällsbyggnadskontoret, exploatering, och samordnas med projektering och 
utbyggnad av dagvattenledningar. 

Utbyggnaden kan starta när detaljplanen har vunnit laga kraft och projektering är genomförd. 
Entreprenad för anläggningsarbeten kommer att handlas upp enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU). 

Vid detaljprojektering och utbyggnad ska samordning ske med respektive ledningshavare för 
el, tele och fjärrvärme inom området. 

5.5. Genomförande inom kvartersmark 
Utbyggnad inom kvartersmark kan ske när utbyggnaden av vägar och vatten- och 
avloppsanläggningar i huvudsak är slutförd. Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov 
beviljats och beslut om startbesked har tagits. 

Bygglov kan ges när anslutningspunkt till det allmänna vatten- och avloppsnätet är upprättad 
och nödvändig fastighetsbildning är genomförd. 

5.6. Kommunens marktilldelning 
Den kommunägda marken som utgör nya kvarter för bostadsändamål centrumverksamhet 
kommer att överlåtas till Hyresbostäder i Norrköping AB för genomförandet. Markanvisning 
sker genom direkttilldelning och avser fastigheten Kvarntorp 7:3 samt del av fastigheten 
Ättetorp 2:1.  

Kommunen, genom samhällsbyggnadskontoret, exploatering, har träffat markanvisningsavtal 
med Hyresbostäder i Norrköping AB. Genom markanvisningsavtalet anges de förutsättningar 
som gäller för bolagets marktilldelning samt villkor för kommande marköverlåtelse. 
Marköverlåtelsen fullföljs i kommande marköverlåtelseavtal. 
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Avtalet reglerar marköverlåtelsen, den planerade byggelsens utformning, kommunens 
anvisningar och krav samt parternas ansvars- och kostnadsfördelning i genomförandet av 
exploateringen. 

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

5.8. Tekniska utredningar 
Utredningar som har genomförts är följande. Se även referenser i slutet av planbeskrivningen. 

• Översiktlig geoteknisk undersökning. 
• Miljöteknisk undersökning och riskbedömning. 
• Historisk kartavläsning. 
• Nodra ABs PM. 
• Naturvärdesinventering. 
• Bullerutredning. 
• Kulturhistoriskutredning. 
• Teknisk utredning. 
• Fördjupad utredning av markmiljön 

6. Genomförandets konsekvenser 
6.1. Inverkan på miljön 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
Utförda utredningar visar att den nya detaljplanen inte medför 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. 

6.2. Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Ägoförhållanden 
Planområdet omfattar fastigheten Kvarntorp 7:3 och del av fastigheten Ättetorp 2:1 som båda 
ägs av kommunen. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 
Detaljplanen medför att mark som tidigare har varit allmän plats nu planläggs för bostäder 
och att mark som inte är planlagd blir allmän platsmark. Se Figur 56.   
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Figur 56. Bilden visar ändringarna i allmän platsmark och mark som inte är planlagd. Område A är 
inringat med en heldragen röd linje. Område B är inringat med en rosa linje och område C är 
inringat med en gul linje Källa: Norrköpings kommun  

Markområdet som planläggs för bostäder överförs till en av de intilliggande fastigheterna som 
är i Hyresbostäder i Norrköping ABs ägo genom fastighetsreglering. Fastighetsregleringen 
innebär att markområde A överförs från fastigheten Ättetorp 2:1 till fastigheten Häradssveden 
4:2. Området kan även avstyckas till en agen fastighet, se Figur 56.  

Mark som är i nuläge inte är planlagd blir allmän platsmark så att Konsumvägen kan bredas. 
Fastighetsreglering innebär att markområde B (del av Kvarntorp 7:3) i Figur 56 överförs till 
Ättetorp 2:1. 

Detaljplanen medger att ett område får användas för uppförande av tekniska anläggningar. 
Detta innebär att markområde C (del av Kvarntorp 7:3) kan styckas av för att bilda en ny 
fastighet för den planerade tryckstegringsstationen, se Figur 56. Det går även att överföra 
marken för E-området genom fastighetsreglering till Ättetorp 2:1 och sen bilda ledningsrätt 
om kommunen vill behålla marken i sin ägo. 

Fastighetsbildning sker genom lantmäteriförrättning. Ansökan görs av Norrköpings kommun.  

Gemensamhetsanläggning 
Gemensamhetsanläggning Åby ga:3 omfattar idag hela markområdet som planeras för 
bostäder. Åby ga:3 förvaltas av Åby-Jursla vägförening som grönområde till deltagande 
fastigheter. I angränsning till planområdet finns även gemensamhetsanläggningen Ättetorp 
ga:1, som är utfartsväg till förmån för Häradssveden1:3, 1:137-138 och 4:2, se Figur 57.  
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Figur 57. Gemensamhetsanläggningen Åby ga:3 (markerat med blå skraffering) ligger delvis inom 
markområde som planeras för bostadsbebyggelse (markerat med en ljus gul fyllning). Ättetorp ga:1 är 
blåskafferad och har en turkos fyllning. 

Förändringar 
Åby ga:3 behöver omprövas när detaljplanen har vunnit laga kraft för att minskas till sin 
utbredning för den del som blir kvartersmark i den nya detaljplanen. Om ny kvartersmark för 
bostäder bildar en egen fasighet behöver den nya fastigheten eller Häradssveden 4:1 inträda i 
Ättetorp ga:1 för att få rätt till utfartsväg mot Konsumvägen. Om marken överförs genom 
fastighetsreglering till en intilliggande fastighet (tillexempel Haradssveden 4:1 el 4:2) ska den 
mottagande fastighetens andelstal i de gemensamhetsanläggningar som den ingår i ses över. 

Häradssveden 4:1 använder idag den mark som nu planläggs som kvartersmark för bostäder 
för in- och utfart till Katrineholmsvägen. Om denna funktion ska bibehållas kan det behöva 
upprättas en ny gemensamhetsanläggning där fastigheterna Häradssveden 4:1, Häradssveden 
4:2 och den nya fastigheten har andelar för denna funktion, beroende på hur 
fastighetsbildningen för den nya kvartersmarken för bostäder kommer att genomföras, se 
Figur 58. Inget område avsätts i detaljplanen för bildande av gemensamhetsanläggning för väg 
och därmed finns inget stöd i planen för att bilda en sådan. Det kan ändå vara möjligt att bilda 
en sådan om det prövas lämpligt och inte strider mot detaljplanen samt fastighetsägarna är 
överens om det. Häradssveden 4:1 får annars lösa sin in- och utfart i den del där fastigheten 
angränsar direkt till Katrineholmsvägen. Alternativt kan ett nytt servitut bildas, se avsnitt 7.2 
Fastighetsrättsliga konsekvenser, Rättigheter, Servitut. 
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Figur 58. Bilden visar hur en ny gemensamhetsanläggning eller servitut kan bildas för infart till 
Häradsveden 4:1 och 4:2. Blir ny kvartersmark för bostäder en egen fastighet, kan en ändring i den 
befintliga gemensamhetsanläggningen behövas för infart till den nya fastigheten söder ifrån. Bild: 
Norrköpings kommun. 

Rättigheter 

Servitut 
Officialservitut 
Ett officialservitut för utrymme belastar fastigheten Ättetorp 2:1 till förmån för Ättetorp ga:1. 

Ett officialservitut för utfart belastar fastigheten Ättetorp 2:1 till förmån för fastigheten 
Häradssveden 4:2 och gäller utfart mot Konsumvägen.  

Se Figur 59, som visar de officialservitut. 

Avtalsservitut 
Ett avtalsservitut belastar Kvarntorp 7:3 och Ättetorp 2:1 till förmån för Kvarntorp 6:2 för 
vägändamål. Se Figur 59. 
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Figur 59. Kartan visar servituten som berör planområdet. Källa: Norrköpings kommun. 

Förändringar 
Officialservitut för utfart som belastar fastigheten Ättetorp 2:1 till förmån för fastigheten 
Häradssveden 4:2 är överflödigt och bör upphävas. 

Avtalsservitut som belastar Kvarntorp 7:3 och Ättetorp 2:1 till förmån för Kvarntorp 6:2 för 
vägändamål kommer att upphävas. Magasinsbyggnaden och träbron i den norra delen av 
fastigheten Kvarntorp 6:2 som utnyttjade avtalsservitutet har rivits. En infart finns direkt från 
Katrineholmsvägen i den södra delen av fastigheten Kvarntorp 6:2. Därför behövs inte 
avtalsservitutet längre. 

Infart till Häradssveden 4:1 och Häradssveden 4:2 går över Ättetorp 2:1, som är allmän plats i 
nuläget. Därför finns inget servitut för detta. Fastigheterna Häradssveden 4:1 och 
Häradssveden 4:2 samt den delen av Ättetorp 2:1 som planläggs som kvartersmark för 
bostäder är tänkt att ägas av samma fastighetsägare. Skulle någon av fastigheterna säljas 
behöver ett avtalsservitut upprättas mellan de olika fastighetsägarna om in- och 
utfartsfunktionen ska bibehållas för infart till Häradssveden 4:1 från Katrineholmsvägen via 
den befintliga anslutningen till den södra delen av fastigheten, se Figur 58.  

Häradssveden 4:1 och Häradssveden 4:2 har åtkomst till allmänna gator via andra 
anslutningar, vilket gör att deras rätt till utfart är löst. För nybildning av ett officialservitut ska 
det vara av väsentlig betydelse för den fastighet som erhåller rätten till ändamålet för 
servitutet vilket prövas vid en förrättning om det yrkas på det i ansökan. Om en fastighet 
redan har tillgång till allmän plats-gata anses det normalt sett inte väsentligt för fastighetens 
behov att erhålla ett servitut för ytterligare åtkomst till allmän plats-gata. 

Rev. 
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Alternativt kan rätten till infart över annan fastighet säkras genom att en ny 
gemensamhetsanläggning upprättas där fastigheterna Häradssveden 4:1, Häradssveden 4:2 
och den nya fastigheten har andelar. Se även avsnitt 7.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser, 
Gemensamhetsanläggning. 

Ledningsrätt 
Inga ledningsrätter finns inom planområdet.  

Förändringar 
Rätt för fjärrvärmeledningar samt dagvatten, vatten- och spillvattenledningar kan skapas med 
stöd av bestämmelse på plankartan. Ledningsrätt för befintliga ledningar och planerade 
dagvattenledningar bör skapas även inom allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap 
(Konsumvägen). Respektive ledningsägare ska träffa överenskommelse med markägaren 
Norrköpings kommun om markåtkomst, lämpligen med ledningsrätt. 

Reglering på plankartan 

 

6.3. Ekonomiska konsekvenser 
Kvartersmark, intäkter och kostnader 
Hyresbostäder i Norrköping AB står för samtliga kostnader inom kvartersmark som kan 
uppkomma, i huvudsak relaterade till uppförande av byggnader. 

Kommunens intäkter utgörs av den köpeskilling som Hyresbostäder i Norrköping AB erlägger 
i samband med överlåtelsen för del av fastigheten Ättetorp 2:1 och fastigheten Kvarntorp 7:3. 

Allmän plats, kostnader och finansiering 
Upprustning av Konsumvägen med förbättringsåtgärder samt utbyggnad av gång- och 
cykelväg ska främst finansieras av intäkter från markförsäljning enligt marköverlåtelseavtal. 
Åtgärder för busshållplatser bekostas av skattemedel. 

Drift och underhåll av Konsumvägen står, efter upprustning, gemensamhetsanläggning Åby 
ga:3 för. Driftkostnaderna bedöms inte ökas i samband med att detaljplanen genomförs.  

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. 

Begränsning av markens bebyggande 
Markområde för ledningar avsätts genom bestämmelse u som ställer krav på 
att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

72(76)   
Vårt diarienummer 

SPN 2020/0009 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

Driftkostnader 
Drift och underhåll finansieras genom brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa. 

El/energi och tele med mera 
Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål av ledningsägare 
och operatörer. Vid all utbyggnad inom planområdet ska hänsyn tas till befintliga ledningar. 
Måste dessa omlokaliseras, eller om särskilda skyddsåtgärder behöver vidtas, ska detta 
bekostas av den som initierar åtgärden som gör en flyttning nödvändig. 

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

Gemensamhetsanläggningar 
Anläggningskostnader och kostnader för drift och underhåll fördelas mellan deltagande 
fastigheter enligt andelstal och beslut i respektive anläggningsförrättning.  

Bygglov, anmälan och planavgift 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa.  

Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering och 
samhällsbyggnadskontoret, exploatering beträffande finansiering av detaljplan. Bolaget är 
därmed befriat från planavgift i samband med debitering av bygglovsavgift. 

6.4. Sociala konsekvenser 
Jämställdhet  
Lokalisering av bostäder inom det aktuella planområdet gynnar både barn, som får närhet till 
skola och kvinnor, som inte kör lika stor utsträckning som män gör. Människor som inte har 
möjlighet att köra bil gynnas när nya bostäder skapas centralt i en tätort. Flera kan ha nära till 
kollektivtrafik, arbetsplatser och service. 

Barnperspektiv 
Ny bebyggelse skapar en avskärmning för lekplatsen mot den trafikerade Katrineholmsvägen 
och således en tryggare lekmiljö för barnen. Åtgärder som skapar bättre trafiksäkerhet vid 
Sandtorpsskolan och i närheten av lekplatsen också ger tryggare miljöer för barn. 

I och med detaljplanens genomförande blir inte den kommunala lekplatsen längre 
allmäntillgänglig. Det är viktigt ur barnperspektivet att det finns friytor som är tillräckligt 
stora och lämpligt utformade för barns lek. Möjlighet att anlägga en ny kommunal lekplats 
finns strax söder om planområdet, se Figur 38 på sidan 39. Anläggning av en ny lekplats görs 
dock inte i samband med detaljplanens genomförande.  
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