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Sammanfattning 
Enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken (MB) ska kommunen göra en strategisk miljö-
bedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning göras. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska 
definiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som planens eller 
programmets genomförande kan antas medföra. Avgränsningen av 
miljökonsekvensbeskrivningen har gjorts i samråd med länsstyrelsen. 

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av området med en blandning av 
bostäder, centrumverksamheter och kontor, samt med inslag av grönska. Vidare syftar 
detaljplanen till att ge skydd för kulturhistoriska värden, bekräfta Kärleksparkens status 
som allmänt tillgängligt parkområde och skapa förutsättningar för ett nytt allmänt 
tillgängligt stråk till och från Kärleksparken. 

Förslaget till detaljplan är förenligt med gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping, översiktsplanen för staden 2017 och med den fördjupade översiktsplanen 
för Industrilandskapet 2006.  

Förutsättningar 
Planområdet består idag av äldre bebyggelse och avrivna ytor i ett centralt läge nära 
Motala ström. För området finns två gällande detaljplaner, laga kraftvunna  
1990-04-19 samt 2013-04-22, samt en åldersbestående stadsplan från 1874. Gällande 
detaljplaner medger ny sammanhängande bostadsbebyggelse i två våningar utmed 
Bredgatan samt byggnad i en våning på gården på Mjölnaren 15. Stadsplanen medger 
ny bebyggelse inom Bergsbron 7. Fastigheten Bergsbron 7 ingår dock i sin helhet i 
byggnadsminne enligt 3 kapitlet Kulturmiljölagen, och tillstånd till ingrepp i 
byggnadsminnet krävs därför vid alla förändringar av tomten. 

Detaljplanens genomförande påverkar strandskydd och biotopskydd enligt miljöbalkens 
7 kapitel. Inga skyddade arter enligt miljöbalken kapitel 8 har noterats i området. 

Vid undersökning om betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet miljöbalken (MB) har 
miljöaspekterna kulturmiljö, markmiljö, luftmiljö, vattenmiljö samt naturmiljö bedömts 
riskera få betydande miljöpåverkan, vilket utgör motiv för upprättande av denna 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Denna betydande miljöpåverkan som riskerar att uppstå vid genomförande av 
samrådsförslaget jämförs med flera alternativförslag samt ett nollalternativ, där planen 
inte genomförs och nuvarande markanvändning fortsätter utifrån gällande planer.  
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Miljöbedömning 
Planen bidrar till att uppfylla kommunala miljörelaterade mål om ökat bostadsbyggande 
och en trygg fysisk miljö. 

Samrådsförslaget innebär en både positiv och negativ måluppfyllelse för det nationella 
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Samrådsförslaget innebär stora negativa 
konsekvenser för den precisering av målet ”God bebyggd miljö” som benämns 
”Kulturvärden i bebyggd miljö”. Planförslaget bidrar samtidigt till hög måluppfyllelse 
genom en effektiv markanvändning i ett centralt läge, med god vardagsmiljö samt hög 
tillgänglighet till kollektivtrafik, gång och cykel. Hälsa och säkerhet kan påverkas 
negativt om de nya boende ändå kör bil ofta eftersom mer trafik ger ökade bullernivåer 
och utsläpp till luft. Sanering av mark bidrar till att uppnå målet giftfri miljö. 

Förslaget till detaljplan bedöms inte påverka gällande miljökvalitetsnormer för vatten, 
luft och buller. 

Miljön har i sin helhet ett högt kulturhistoriskt värde. Den ingår som ett uttryck för 
riksintresset Norrköping och omfattar skyddade miljöer enligt 3 kapitlet 
Kulturmiljölagen samt särskilt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer som enligt 
Plan- och bygglagens kapitel 8, 13§ ska skyddas mot förvanskning. Samrådsförslaget 
medför sammantaget en måttlig negativ effekt på kulturmiljön. De negativa effekterna 
består huvudsakligen av den skalförskjutning som förslaget medger i kvarteret 
Mjölnaren 14 och 15 samt av rivningen av verkstadsbyggnaden. Sammantaget medför 
detta att upplevelsen av den småskaliga bebyggelsekaraktären och inslagen av 
småindustriell bebyggelse minskar. De negativa effekterna består vidare i den risk för 
viss interiör och framförallt exteriör förvanskning av Bergslagsgården som inredning av 
bostäder i vindsvåningarna innebär, samt den försämrade upplevelsen av 
Kärleksparkens terasseringar som tillgänglighetsanpassningen medför. De negativa 
effekterna minskar genom att skydd av kulturmiljövärden införs i detaljplan för 
Bergslagsgården samt att en småskalig rumsligheten längs Västgötegatan återskapas. De 
positiva effekterna bidrar till att effekterna sammantaget inte bedöms innebära mycket 
stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Med hänsyn till den samlade 
kulturmiljöns höga värde bedöms samrådsförslaget innebära stora negativa 
konsekvenser för kulturmiljön som helhet. 

Konstaterade markföroreningar i området kommer att saneras i enlighet med 
kommunens rutiner. En minskad risk för spridning av föroreningar till omgivningen ger 
positiva konsekvenser för markmiljön. 

Dagvattenhanteringen i området ska anpassas utifrån kommunens riktlinjer vilket ger 
möjlighet till positiva konsekvenser för vattenmiljön i Motala ström.  

Det finns risk för måttliga negativa konsekvenser för den lokala luftkvaliteten på 
Bredgatan då fler boende i området kan ge upphov till ökad trafik. På lång sikt ger en 
förtätning av staden möjlighet till positiva konsekvenser för luftmiljön genom 
förbättrade förutsättningar för hållbart resande.  
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Avverkning av alléträd med litet eller obetydligt naturvärde medför små negativa 
konsekvenser för stadens naturmiljö.  

En samlad bild av planens miljökonsekvenser illustreras i tabellen nedan. 

Tabell: Samlad bedömning av miljökonsekvenser enligt teckenförklaring ovan. 

              
Positiva Inga Marginellt 

negativa  Små negativa Måttligt 
negativa Stora negativa Mycket stora 

negativa 
Teckenförklaring för bedömning av miljökonsekvenser. 

Miljöaspekt Nollalternativ Samråds-
förslag 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Kulturmiljö           
Markmiljö           
Luftmiljö           
Vattenmiljö           
Naturmiljö           

 

Skadebegränsande åtgärder 
De negativa konsekvenser för kulturmiljön som samrådsförslaget riskerar att medge kan 
minska genom att maxhöjden för bebyggelsen inom kvarteret Mjölnaren sänks samt att 
byggnadernas fotavtryck minskas. På så sätt balanseras förhållandet till den småskaliga, 
äldre bebyggelsen och intrånget på gårdsmiljön minimeras. Genom att sänka maxhöjden 
och bryta upp taksiluetten på den högsta byggnaden i vinkel mot Bredgatan, kan 
konsekvenserna på siluetten sett från Bergsbron och Motala ström minska. Genom att 
låta användningsbestämmelsen B utgå för Bergslagsgården kan risken för negativa 
konsekvenser på byggnadsminnet minskas. De negativa konsekvenserna minskar i 
nollalternativet, Alternativ 1 ”Mellan” samt alternativ 3 ”Mer grönska”. Enligt det 
antikvariska alternativ 2, som föreslår en lägre exploateringsgrad, uteblir dessa negativa 
effekter helt. Sammantaget bedöms alternativ 2 få minst negativa konsekvenser för 
kulturmiljön. 

Utformningen av byggnaderna utmed Bredgatan har även stor betydelse för 
luftomsättningen i gaturummet och för bullerdämpning. Den nya torgytan vid 
Skvallertorget ger möjligheter till ekosystemtjänster som dagvattenhantering, design av 
ljudmiljö samt viss kompensation för borttagna alléträd. Alternativ 3 med ”Mer 
grönska”, ger störst möjligheter för positiva konsekvenser för naturmiljön med ett 
förstärkt grönstråk utmed Motala ström. 

En viktig förutsättning för att uppnå förväntade positiva konsekvenser är att 
kommunens riktlinjer och styrdokument tillämpas i genomförande av detaljplanen. 

Slutsats 
Samrådsförslaget bidrar till att uppfylla kommunala miljörelaterade mål om ökat 
bostadsbyggande i ett centralt läge i staden, nära samhällsfunktioner och kollektivtrafik. 
Detaljplanen bidrar till en förbättrad dagvattenhantering, sanering av markföroreningar 
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och förbättrad tillgänglighet till Kärleksparken vilket är positivt för de nationella 
miljömålen giftfri miljö samt de perspektiv av en god bebyggd miljö som rör 
resurseffektivitet, infrastruktur och tillgänglighet. 

För bedömda miljöaspekter utöver kulturmiljö bedöms detaljplanen ge likvärdiga 
konsekvenser i de jämförda alternativen. Samtliga negativa konsekvenser för luft, mark, 
vatten och natur bedöms kunna hanteras genom anpassningar och skadeförebyggande 
åtgärder. 

För miljöaspekten kulturmiljö har olika alternativ prövats och tydliga alternativskiljande 
effekter kunnat identifieras kopplat till maxhöjder och exploateringsgrad. 
Samrådsförslaget får sammantaget stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. 
Analysen visar att de negativa konsekvenserna kan minskas genom att sänka maxhöjden 
för bebyggelsen inom kvarteret Mjölnaren och att begränsa byggnadernas fotavtryck för 
att balansera förhållandet till den småskaliga, äldre bebyggelsen. De negativa 
konsekvenserna kan vidare minskas genom att ingrepp i Bergslagsgården och 
Kärleksparken begränsas.  

  



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

6(79)   
Vårt diarienummer 

SPN 2017/0108 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

Innehållsförteckning 

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

1. Inledning ................................................................................................ 8 

2. Detaljplanens syfte och innehåll ......................................................... 8 
2.1 Översiktsplan ........................................................................................................... 8 
2.2 Program ................................................................................................................. 10 
2.3 Andra styrdokument .............................................................................................. 11 

3. Miljökonsekvensbeskrivningens syfte ............................................. 12 
3.1 Metod för bedömning ............................................................................................ 12 

4. Avgränsningar .................................................................................... 13 
4.1 Avgränsning i tid ................................................................................................... 13 
4.2 Geografiska avgränsningar .................................................................................... 14 
4.3 Samråd om avgränsningen .................................................................................... 14 

5. Nuvarande miljöförhållanden ............................................................ 15 
5.1 Gällande program/detaljplan och pågående markanvändning .............................. 15 
5.2 Beskrivning av miljöförhållanden ......................................................................... 16 

6. Identifiering av rimliga alternativ ...................................................... 18 
6.1 Nollalternativet ...................................................................................................... 18 
6.2 Samrådsförslag ...................................................................................................... 20 
6.3 Alternativ ............................................................................................................... 22 

7. Bedömning av miljöpåverkan ............................................................ 24 
7.1 Kulturmiljö ............................................................................................................ 24 
7.2 Markmiljö .............................................................................................................. 45 
7.3 Luftmiljö ................................................................................................................ 49 
7.4 Vattenmiljö ............................................................................................................ 53 
7.5 Naturmiljö ............................................................................................................. 57 
7.6. Samlad bedömning ............................................................................................... 63 

8. Påverkan på miljömål och annan miljöhänsyn ................................ 66 
8.1 Relevanta miljömål ............................................................................................... 66 
8.2 Påverkan på miljökvalitetsnormer ......................................................................... 67 
8.3 Uppföljning ........................................................................................................... 71 
8.4  Samlad bedömning av övriga lagstadgade skydd ................................................ 72 

9. Bedömning av kumulativa effekter ................................................... 73 
9.1 Nollalternativ ......................................................................................................... 73 
9.2 Samrådsförslag/Planförslag ................................................................................... 73 

10. Föreslagna åtgärder och motiv till valt alternativ .......................... 75 
10.1 Miljöaspekt Kulturmiljö ...................................................................................... 75 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

7(79)   
Vårt diarienummer 

SPN 2017/0108 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

10.2 Miljöaspekt Markmiljö ........................................................................................ 75 
10.3 Miljöaspekt Luftmiljö ......................................................................................... 75 
10.4 Miljöaspekt Vattenmiljö ...................................................................................... 76 
10.5 Miljöaspekt Naturmiljö ....................................................................................... 76 

11. Medverkande tjänstemän/konsult ................................................... 76 

Referenser ............................................................................................... 77 
Utredningar för detaljplanen ....................................................................................... 77 
Kommunala handlingar och riktlinjer ......................................................................... 77 
Övriga referenskällor ................................................................................................... 78 

  



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

8(79)   
Vårt diarienummer 

SPN 2017/0108 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

1. Inledning 
Enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken (MB) ska kommunen göra en strategisk 
miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Den 
strategiska miljöbedömningens första steg, enligt 6 kapitlet 5-6 §§ MB, är att undersöka 
om genomförandet av detaljplanen, programmet eller ändringen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
göras. 

Om en verksamhet enligt 7 kapitlet 28a § MB kräver tillstånd eller om planen förutsätter 
verksamhet enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966) 2 §, punkt 2 och 6 § eller 
bilagan till denna förordning antas planen alltid medföra en betydande miljöpåverkan. 

Genomförandet av en detaljplan antas alltid medföra en betydande miljöpåverkan om 
planområdet får tas i anspråk för de ändamål som anges i 4 kapitlet 34 § plan- och 
bygglagen (PBL).  

Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats i enlighet med 
miljöbedömningsförordningen (2017:966). Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska 
definiera, beskriva och bedöma effekterna av den betydande miljöpåverkan som planens 
eller programmets genomförande kan antas medföra. Miljökonsekvensbeskrivningens 
innehåll regleras i miljöbalkens 6 kapitel 12 och13§§. 

Innan en myndighet eller kommun bestämmer omfattningen av och detaljeringsgraden 
för miljökonsekvensbeskrivningen, ska myndigheten eller kommunen samråda med den 
eller de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen eller programmet. Inför 
arbetet med denna miljökonsekvensbeskrivning genomfördes sålunda samråd om 
avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen med länsstyrelsen i Östergötland 2020-
09-11. 

2. Detaljplanens syfte och innehåll 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av området med en blandning av 
bostäder, centrumverksamheter och kontor, samt med inslag av grönska. Detaljplanen 
syftar även till att skydda kulturhistoriska värden, bekräfta Kärleksparkens status som 
allmänt tillgängligt parkområde, samt att skapa förutsättningar för ett nytt allmänt 
tillgängligt stråk till och från Kärleksparken.  

Förslag till ny detaljplan för fastigheterna Mjölnaren 14 och Mjölnaren 15 samt 
Bergsbron 7 tas fram på uppdrag av samhällsbyggnadskontoret i enlighet med beslut 
den 11 juni 2019. 

2.1 Översiktsplan 
Detaljplanen stämmer överens med den gemensamma översiktsplanen för 
Linköping och Norrköping, liksom med översiktsplan för staden 2017 samt med den 
fördjupade översiktsplanen för Industrilandskapet 2006. 
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Enligt den gemensamma översiktsplanen för Norrköping och Linköping ska utbudet 
av attraktiva boendemiljöer öka. Högst prioritet ska ges till satsningar i centrala lägen 
intill kollektivtrafik. I stadskärnorna ska miljöer med hög täthet och blandat innehåll 
utvecklas för att skapa fler bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och upplevelser.   

I stadskärnan ska hög framkomlighet och trafiksäkerhet prioriteras med smidiga 
bytespunkter för gående, cyklister och kollektivtrafik. Översiktsplanen förutsätter att 
befintlig nationell infrastruktur ska bli uppgraderad med ökad kapacitet, framförallt i 
järnvägsnätet, vilket stödjer en snabb tillväxt i stadsregionen.  

Översiktsplan för staden, Norrköpings kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017, 
anger att planområdet ligger inom utvecklingsområde 1, ett område som beskrivs som 
förtätning av innerstaden. Utveckling inom Norrköpings centrum ska ske med en 
blandad bebyggelse med hög arkitektonisk karaktär. Utvecklingen bör gå mot fler och 
effektivare parkeringsanläggningar. Samtidigt måste grönytor som finns tas tillvara och 
förädlas. Kärleksparken ingår i ett utpekat grönstråk. 

I den fördjupade översiktsplanen för Industrilandskapet (2006) beskrivs 
kvarteret Mjölnaren 14 och 15 som avrivna kvartersdelar, se figur 1. Visionen med den 
fördjupade översiktsplanen är att stödja utvecklingen av industrilandskapet till en tät, 
dynamisk och attraktiv del av Norrköping, där den unika miljön tas tillvara. En 
utgångspunkt för den fördjupade översiktsplanen är att miljön ska utvecklas med hänsyn 
till kulturmiljön, och att områdets egenart med sina kulturhistoriska värden ska bevaras. 

 
Figur 1. Karta redovisande situationen i Industrilandskapet år 2006. Planområdet är markerat 
med en röd ring. (Fördjupning av översiktsplan för Industrilandskapet. Norrköpings kommun, 
2006).  
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Industrilandskapet beskrivs som en del staden med verksamheter, bostäder och handel. 
Den unika miljön omfattar både den historiska miljön och den fysiska miljön med 
vattendraget Motala ström som biotop och kraftkälla. Den offentliga miljön ska 
underlätta oplanerade möten genom hög kvalitet i utformningen av stråk och öppna 
platser.  

Stråket genom Kärleksparken utpekas som ett befintligt gångstråk längs med Motala 
ström som bör kompletteras med en ny anslutning mot Bredgatan, se figur 2.  

 
Figur 2. Plankarta fördjupad översiktsplan för Industrilandskapet (Norrköpings kommun, 
2006).  Planområdet är markerat med en röd ring.  

2.2 Program 
Ett program för kvarteret Mjölnaren med närområde antogs år 2008 av Norrköpings 
kommun. Programmet stödjer en omvandling av Västgötegatan med bostäder, butiker, 
hotell, parkeringshus med mera. Programmet visar en komplettering av bostäder i 
anslutning till Bredgatan mot Svallertorget. Befintliga vuxna träd utmed Bredgatan ska 
ersättas med ny vegetation.  

Programmet innebär en mindre förändring jämfört med gällande detaljplan, se figur 3. 
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Figur 3. Jämförelse mellan gällande plan (till vänster) och förslag i programmet för Kvarteret 
Mjölnaren (till höger), (Program Kvarteret Mjölnaren, 2008). Planområdet är markerat med en 
röd ring. 

I programmet redovisas en preliminär miljöbedömning. Tätare stadsbebyggelse kan ge 
ett bättre nyttjande av den befintliga infrastrukturen för trafik, kollektivtrafik och 
teknisk service samt bättre tillgänglighet för fotgängare och cykeltrafik. 
Planen anses bidra till ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. En 
omvandling och ny bebyggelse inom kvarteret bedöms ha stor positiv betydelse för 
stadens attraktivitet. 

Förslag till ny detaljplan följer programmet avseende markanvändning, gestaltning och 
innehåll. Volymmässigt avviker planförslaget från programmet genom att byggnaderna 
närmast Skvallertorget blir två till tre våningar högre än de två våningar som föreslogs i 
programmet. 

2.3 Andra styrdokument 
I upprättande och genomförande av detaljplanen kommer relevanta kommunala 
riktlinjer att tillämpas:  

• Arkitekturstaden Norrköping – riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad. 

• Avfallsplan 2013. § 85 reviderad avfallsplan 2013-2016. 

• Bostadsförsörjning i Norrköpings kommun. 

• Energiplan Norrköpings kommun 2009-2030. 

• Riktlinje för hållbar dagvattenhantering. 

• Riktlinjer för arbetsmiljö och tillgänglighet för avfallshantering. 

• Riktlinje för Norrköpings kommuns arbete med ekosystemtjänster. 
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• Riktlinjer för parkering. 

• Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun. 

• Riktlinjer för utveckling av Norrköpings parker. 

3. Miljökonsekvensbeskrivningens syfte  
Miljökonsekvensbeskrivningens övergripande syfte är att integrera miljöaspekter i 
aktuell plan så att en hållbar utveckling främjas. Enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken ska 
detta ske genom att identifiera, beskriva och bedöma effekterna av den betydande 
miljöpåverkan som förslaget till detaljplan kan ge vid ett genomförande av planen. 
Enligt miljöbalkens 6 kapitel 2 § ska både direkta, indirekta och kumulativa effekter på 
kort och lång sikt beaktas i bedömningen.  

En strategisk miljöbedömning ska innehålla uppgifter om åtgärder som planeras för att 
förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa effekter. En central del i 
miljöbedömningen är även att bedöma rimliga alternativ. Syftet med 
miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanen för Mjölnaren 14 och 15 samt 
Bergsbron 7 är att bedöma konsekvenserna av nybyggnation inom avriven tomtmark i 
ett centralt läge med riksintresse för kulturmiljö samt omvandling av grönyta utmed 
Motala ström till allmän platsmark för park. 

3.1 Metod för bedömning 
Påverkan är det fysiska ingrepp som genomförandet av planen medför. Effekten 
definieras som den störning i miljön som uppstår av planens fysiska påverkan, och den 
kan vara positiv eller negativ. Den negativa effekten kan vara betydande, måttlig eller 
liten. Om ingen effekt uppstår blir det inga konsekvenser. 

Bedömningen av miljökonsekvenser sker genom att väga samman effekten av påverkan 
med de olika miljöaspekternas värde i en matris, se tabell 1. Bedömning av värde sker 
utifrån objektiva värdegrunder som är specifika för respektive miljöaspekt. Värdeskalan 
är indelad i högt, måttligt eller lågt värde.   

Identifierade värden redovisas under nuläge för varje miljöaspekt. Formellt utpekade 
värden redovisas under skyddade områden.  
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Tabell 1. Miljöbedömningens konsekvensskala. Bedömningen utgår ifrån intressets värde och 
effektens omfattning. Grönt indikerar positiva konsekvenser. Gult till rött avser negativa 
konsekvenser. 

      

Positiv effekt  positiva konsekvenser  

Betydande effekt  måttliga  
konsekvenser 

stora  
konsekvenser 

mycket stora  
konsekvenser  

Måttlig effekt  små  
konsekvenser 

måttliga  
konsekvenser 

stora  
konsekvenser  

Liten effekt  marginella  
konsekvenser 

små  
konsekvenser 

måttliga  
konsekvenser  

Ingen effekt  inga konsekvenser  

  Lågt värde Måttligt värde Högt värde  

 

4. Avgränsningar 
I plan- och bygglagens 5 kapitel 18 § anges att en MKB ska upprättas om detaljplanen 
medger en användning av mark, byggnader eller andra anläggningar som kan innebära 
en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och 
andra resurser. För att bedöma om en detaljplan innebär betydande miljöpåverkan ska 
en undersökning om detta göras.  

I samråd med länsstyrelsen enligt plan- och bygglagen bedömdes att detaljplanen 
sammantaget kan ge en betydande miljöpåverkan och att en MKB därför ska upprättas 
för att belysa detaljplanens konsekvenser för följande miljöaspekter: 

• Kulturmiljön 
• Naturvärden 
• Markmiljön 
• Miljökvalitetsnormer för luft och vatten 

Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas därför till dessa miljöaspekter. 

4.1 Avgränsning i tid 
Miljökonsekvensbeskrivningen avser miljöeffekter som kan uppstå vid ett 
genomförande av detaljplanen, när kvartersmark och allmänna platser är fullt utbyggda. 
Miljöpåverkan som kan uppstå under byggnationstiden hanteras inte i aktuell MKB.  
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4.2 Geografiska avgränsningar 
Den rumsliga avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen utgörs av förslaget till 
planområde, se figur 4. För miljöaspekten kulturmiljö utvidgas den rumsliga 
avgränsningen för att ta hänsyn till det influensområde som omfattar gaturummet och 
närliggande bebyggelse av kulturhistoriskt värde i Industrilandskapet. 

Bedömning av miljökvalitetsnormer för vattenmiljö avser påverkan på recipienten 
Motala ström i närmaste mätpunkt nedströms. Luftkvalitet bedöms utifrån mätpunkt 
Kungsgatan. 

 
Figur 4. Flygfoto som visar planområdet (Norrköpings kommun, 2018). Gul streckad linje visar 
avgränsning av planområdet (Karta: Norrköpings kommun).  

4.3 Samråd om avgränsningen  
Ett samråd om avgränsningen (aspekter, tid, geografi) genomfördes med länsstyrelsen 
den 11 september 2020. Avgränsningen av MKB överensstämmer med resultatet av 
avgränsningssamrådet.  

Frågor som kan bedömas bättre i andra processer eller i tillståndsprövning av 
verksamheter eller åtgärder bedöms inte i denna MKB.  
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5. Nuvarande miljöförhållanden 
5.1 Gällande program/detaljplan och pågående 
markanvändning 
År 2008 antog Samhällsplaneringsnämnden i Norrköping ett förberedande program 
inför framtagande av detaljplan för omvandling av avrivna kvarter vid Västgötegatan. I 
programmet föreslås ny bostadsbebyggelse med handel i gatuplan mot 
Västgötegatan inom del av kvarteret Mjölnaren, se figur 5.  

För området finns två gällande detaljplaner, laga kraftvunna  
1990-04-19 samt 2013-04-22, samt en åldersbestående stadsplan från 1874.  

Planområdet är beläget i centrala Norrköping i anslutning till Motala ström i det 
historiskt värdefulla Industrilandskapet. Industrilandskapet utgör en dynamisk del av 
staden. Planområdet ligger i nära anslutning till Campus Norrköping, liksom olika 
museum och nya företag som är en viktig del av östgötaregionen.  

  
Figur 5. Illustration stadsbyggnadsidé ur Program för planområdet (Norrköpings kommun, 
2008). Gul streckad linje visar avgränsning av planområdet. 

Industrilandskapet  
Planområdet är beläget i den äldsta delen av staden med rester av ett medeltida 
bebyggelsemönster. Fastigheterna Mjölnaren 14 och Mjölnaren 15 har en gång varit 
tätbebyggda med huvudbyggnader längs med Bredgatan och komplement-byggnader 
och verkstäder inne på gårdarna. Idag hyser planområdet några kvarvarande äldre 
byggnader, avrivna ytor samt nya byggnader, se figur 4. 
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Platsens funktion i staden  
Planområdet är beläget i ett strategiskt läge mellan resecentrum och viktiga målpunkter i 
industrilandskapet som Campus Norrköping och Arbetets museum. Bredgatan är mer 
tillgänglig för biltrafik medan Västgötegatan erbjuder en skyddad miljö för gående och 
cyklister från centrum. Skvallertorget är utformat som en så kallad shared space där alla 
trafikslag möts på de gåendes villkor. I anslutning till torget finns ett flertal restauranger 
och cafeér och ett stort flöde av människor.  

Motala ström  
Motala ström är Östergötlands blåa huvudstråk som förbinder Vättern med Östersjön. 
Huvudavrinningsområdet för Motala ström är ett av Sveriges största och omfattar större 
delen av Östergötland, delar av Örebro och Jönköpings län, samt hela Vätterns 
avrinningsområde med delar från Västra Götaland län. Motala ström är recipient för 
dagvatten från planområdet. 

Kärleksparken 
Efter att äldre bebyggelse revs under 1900-talets mitt har platsen använts som park. 
Platsen ger en fin möjlighet att komma nära vattnet. Vid en medborgardialog, som 
genomfördes år 2012, framkom önskemål om att platsen skulle omvandlas till park. 

5.2 Beskrivning av miljöförhållanden 
I avsnittet redovisas formella skydd inom det aktuella planområdet. En mer utförlig 
beskrivning av värden sker i anslutning till respektive miljöaspekt under avsnitt nuläge. 

Riksintressen enligt miljöbalken kapitel 3 och 4 
Planområdet ingår i sin helhet i riksintresset för kulturmiljövård Norrköping (E52), 3 
kapitlet 6§ miljöbalken. I översiktsplanen för staden (2017) samt i den fördjupade 
översiktsplanen för Industrilandskapet i Norrköping (2006) redovisas riksintresset med 
tillhörande riksintressebeskrivning. Ytterligare ställningstaganden anges inte. Den av 
Riksantikvarieämbetet beslutade riksintressebeskrivningen lyder som följande:    

Motivering: Stadsmiljö och industrimiljö kring kraftkällan Motala ström, som tydligare 
än någon annan plats i landet speglar den industriella utvecklingen, dess 
förutsättningar och den miljö detta skapat under särskilt 1600-talet och 1800-talets 
senare del. 

Uttryck för riksintresset: Industrianläggningar från skilda tider, även utanför det 
centrala industrilandskapet, med högt markutnyttjande, storslagna fabrikskomplex, 
dammar, broar och det forsande vattnet. Stadskärnan med enstaka bevarade medeltida 
drag, landets första rätvinkliga rutnätsplan på Saltängen från 1613 och det därmed 
sammanhängande Johannisborgs slott, samt den dominerande rutnätsplanen från 
mitten av 1600-talet. Den äldre stadens mer småskaliga bebyggelse, kyrkor och 
offentliga byggnader och den storstadsmässiga stenstadsbebyggelsen från 1800-talets 
slut. Gaturummens och torgens karaktär och stadens siluett. De allékantade 
promenaderna, och offentliga byggnader, parker och planteringar i anslutningar till 
dessa. Järnvägsmiljön och Inre hamnen, med magasinsbyggnader, kajer, tullhus m.m. 
Uttryck för de speciella ekonomiska och sociala förhållanden som storindustrin 
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skapade, såsom Folkparken och andra donationer, bostäder för olika sociala skikt och 
folkrörelsebyggnader. Kneippens kurortsmiljö och Borgs villastad med tidstypisk plan 
och stora, individuellt utformade villor på stora tomter. Röda stadens egnahemsområde, 
m. fl. bebyggelsemiljöer som speglar utvecklingen vid 1900-talets början. Rester av 
gamla infartsvägar och andra spår av det landskap som tidigare omgav stadskärnan. 

Skyddade områden och arter enligt miljöbalken kapitel 7 och 8 
Detaljplanens genomförande påverkar strandskydd och biotopskydd.  

Planområdet i sin helhet ligger inom strandskyddets gränser som är 100 meter från 
strandlinjen upp på land och utöver vattnet. Området är redan ianspråktaget för 
bebyggelse med undantag för en mindre strandremsa utmed Motala ström som kallas 
”Kärleksparken”.  

Längs med Bredgatan finns en trädallé som omfattas av biotopskydd. 

Inga kända förekomster av skyddade arter finns inom planområdet (Kommunekolog, 2021). 

Skyddade miljöer enligt kulturmiljölagen 
Planområdet ligger inom fornlämningsområdet RAÄ 96:1, Norrköpings medeltida 
stadsområde. Fornlämningar skyddas av 2 kapitlet kulturmiljölagen. Det är förbjudet att 
utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, samt genom bebyggelse, plantering 
eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. En arkeologisk förundersökning av 
fastigheterna Mjölnaren 14 och 15 har genomförts under hösten 2019 (Stiftelsen 
Kulturmiljövård, Rapport 2020:66). Förundersökningen resulterade bland annat i ett 
antal byggnadslämningar och fyndmaterial bestående av typiskt stadsavfall. 
Förundersökningen konstaterar att det är rekommenderat att en slutundersökning görs 
innan fastigheterna exploateras. En arkeologisk förundersökning av fastigheten 
Bergsbron 7 har också genomförts under hösten 2020.  

Fastigheten Bergsbron 7 utgör i sin helhet byggnadsminne enligt 3 kapitlet 
kulturmiljölagen (1988:950). Vid ändring av ett enskilt byggnadsminne ska ansökan ske 
till länsstyrelsen. Tillstånd om att uppföra en ny byggnad på Bergsbron 7, enligt 
framtagna ritningar (Fredrikssons arkitekter, 2020-04-20), har beviljats av länsstyrelsen 
(Beslut 432-5797-20 daterat 2020-10-11). Samrådsförslaget är, i delen som rör ny 
byggnad på Bergsbron 7, utformad efter framtagna ritningar. 

Plan- och bygglagen 
Enligt gällande detaljplaner omfattas den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Sista 
supen samt gården på Mjölnaren 14 av skyddsbestämmelser. Bestämmelserna anger 
bland annat värdefull miljö samt att förändring av byggnad inte får förvanska dess 
karaktär. För Mjölnaren 15 gäller skyddsbestämmelse Q; användning ska anpassas till 
bebyggelsens kulturvärden.  
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Miljökvalitetsnormer 
Mätningar samt beräkningar av partiklar och kvävedioxid visar i nuläget att 
miljökvalitetsnormerna för PM10 och kvävedioxid inte överskrids. För vidare 
information se avsnitt 7.3 Luftmiljö. 

Miljökvalitetsnormer för vatten uppnås inte i recipienten Motala ström. För vidare 
information se avsnitt 7.4 Vattenmiljö.  

I förordningen om omgivningsbuller (2004:675) ställs krav på att kommuner med mer 
än 100 000 invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart femte år. 
Målet är att sträva efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa.  

En sammanfattande bedömning av detaljplanens konsekvenser för att beslutade 
miljökvalitetsnormer ska kunna uppnås ges under avsnitt 8. 

Markföroreningar 
Markföroreningar har konstaterats inom flera delar av planområdet. Nuvarande 
förutsättningar och konsekvensbedömning redovisas under avsnitt 7.2 Markmiljö. 

Övrig miljöpåverkan 
Norrköpings kommun har genomfört en undersökning av detaljplanens miljöpåverkan 
enligt en fastställd checklista (Norrköping kommun, 2020-05-26). Påverkan för övriga 
miljöaspekter bedöms som liten eller positiv. 

 

6. Identifiering av rimliga alternativ 
Lokalisering av nya bostäder har prövats i översiktsplanen samt i programmet. 
Programmets inriktning är förtätning. En del av syftet med detaljplanen är även att 
återskapa ett bebyggelsemönster som är karaktäristiskt för den kulturhistoriskt 
värdefulla miljön som planområdet är en del av. En alternativ lokalisering för det 
aktuella projektet har inte prövats. 

Enligt kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska kommunen tillhandahålla mark 
för bostäder i varierade och attraktiva lägen. Planläggning ska möjliggöra att staden 
växer inifrån och ut. 

Olika alternativ för lokalisering och utformning av nya bostäder inom planområdet har 
prövats, se avsnitt 6.2 Samrådsförslag samt 6.3 Alternativ. 

6.1 Nollalternativet 
En MKB ska innehålla ett referensalternativ för att kunna jämföra och bedöma 
detaljplanens miljökonsekvenser med ett scenario av områdets sannolika utveckling om 
detaljplanen inte genomförs. Ett sådant scenario kallas för nollalternativ. 
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Nollalternativet är ett så kallat framskrivet nuläge som utgår från att gällande planer 
genomförs. 

Mjölnaren 14 och 15 bebyggs och används enligt gällande detaljplaner, se figur 6. 
Detaljplanerna medger sammanhängande byggnad längs med Bredgatan i två våningar 
och byggnad i en våning på gården på Mjölnaren 15, där befintlig verkstadsbyggnad står 
idag, se figur 7.  

 
Figur 6. Flygfoto visar utsnitt av detaljplaner som gäller inom de olika delarna av planområdet. 
Det aktuella planområdet är inringat med en röd heldragen linje (Samrådsförslag Norrköpings 
kommun, 2020). 

 
Figur 7. Bilden visar en illustrationav av nollaternativet. Mjölnaren 14 och 15 bebyggs och 
används enligt gällande detaljplaner (Illustration: Norrköpings kommun). 
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Fastigheten Mjölnaren 14 omfattas av en detaljplan som medger användningsändamål C 
(Centrumverksamhet). Skyddsbestämmelsen q på plankartan anger att miljön är 
värdefull och att nya byggnader mot Bredgatan ska utformas med särskild hänsyn till 
omgivningens egenart. Kvarterets inre utgörs av prickmark där marken inte får 
bebyggas. Byggnaden Sista supen omfattas av skyddsbestämmelser och rivningsförbud 
som ger förutsättningar för fortsatt underhåll och ett bibehållet utseende. 
Planbestämmelserna för kvarterets inre på Mjölnaren 15 anger markanvändning Q som 
tillåter fri användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden. Gården omfattas av 
begränsningar av markens bebyggande, och innebär att marken endast får bebyggas med 
mindre byggnadsdelar, exempelvis entrépartier och trapphus. 

För Bergsbron 7 gäller den åldersbestående stadsplanen från 1874, vilket medger 
användning av parken för bebyggelse. Ingen ny detaljplan görs. Ingen restaurang 
uppförs men den befintliga kiosken står kvar eller ersätts med en liknande byggnad. 
Kärleksparken blir inte allmän platsmark och får ingen tillgänglighetsanpassning.  

6.2 Samrådsförslag 
Inom Bergsbron 7 uppförs en restaurangbyggnad om en våning plus vindsvåning, se 
figur 8. Byggnaden ska utformas enligt bestämmelser på plankartan som reglerar 
takvinkel, färgsättning, material och placering. Bergslagsgården beläggs med 
rivningsförbud och skyddsbestämmelser. Byggnaden får användas för 
centrumverksamhet och bostäder får ordnas i byggnadens övre våningar.  

Kärleksparken planläggs som allmän platsmark för park. Parken fastighetsregleras och 
blir en del av fastigheten Nordantill 1:1. Ramper som är tillgänglighetsanpassade 
anläggs vid entré från Bergsbron och i anslutning till gången vid vattnet. Entrén vid 
anslutningen till gränden hålls öppen och gränden i Bergsbron 8 får en 
tillgänglighetsanpassning. Mark beläggs med material som är anpassade till den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön. Gränden i Bergsbron 8 planläggs med 
bebyggelseförbud och skyddsbestämmelse.  

 
Figur 8. Utsnitt från plankarta samråd för detaljplan Mjölnaren 14 och Mjölnaren 15 samt 
Bergsbron 7 (Norrköpings kommun, 2020). 
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Inom Mjölnaren 14 och 15 uppförs bostadsbebyggelse enligt två scenarion, se 
illustration i figur 9. Enligt scenario A uppförs två skilda huvudbyggnader och enligt 
scenario B uppförs två sammanhängande byggnadskroppar i vinkel. Plankartan 
möjliggör för båda scenarierna. Samrådsförslaget medger en högsta nockhöjd ovan 
nollplanet om 39,2 respektive 42,2 meter, vilket avser två byggnader i fyra till fem 
våningar plus vindsvåning (en våning som inryms inom takkonstruktion) och med en 
lokal i bottenvåningen som vetter mot platsen framför byggnaden Sista supen. 
Planförslaget innebär att ett 30-tal nya bostäder byggs. Minst fem procent av gårdsytan 
planteras med gräs och perenner som även ger möjlighet till infiltration av dagvatten. 
Enligt planbeskrivningen kommer det att krävas 20 parkeringsplatser samt 93 platser för 
cyklar.  

Byggnaden Sista supen omfattas av rivningsförbud och skyddsbestämmelse. Byggnaden 
används för centrumverksamhet. Ett mindre markområde som innehåller två träd i 
Mjölnaren 14 fastighetsregleras så att det blir en del av fastigheten Nordantill 1:1. 
Markområdet planläggs som torg och krav om att träd ska finnas genomförs.  

 

 
Figur 9. Bilden visar ett utsnitt från samrådsförslaget till detaljplanen för fastigheterna 
Mjölnaren 14 och Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7. Inom Mjölnaren 14 och 15 uppförs 
bostadsbebyggelse enligt scenario A (övre illustration) eller B (nedre illustration) (Illustration: 
Norrköpings kommun). 
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6.3 Alternativ 
Ytterligare tre alternativ har studerats i planarbetet. Endast de åtgärder som avviker från 
samrådsalternativet presenteras i nedanstående alternativredovisningar:  

Alternativ 1 ”mellan” 
Inom Mjölnaren 14 och 15 uppförs bostadsbebyggelse som två skilda byggnadskroppar 
i tre till fyra våningar plus vindsvåning, se figur 10. Tak utformas som mansardtak eller 
sadeltak utan valm. Inga skarpa spetsar eller vinklar förekommer. Färgsättning sker 
enligt rekommendationer i gestaltningsprogrammet för detaljplanen för kvarteret 
Mjölnaren. Fasad på bottenvåning mot innergård kläs med lockpanel lik befintlig sådan. 
Övrig utformning följer reglering på plankartan i samrådsförslaget. 

Alternativet följer samrådsförslaget vad gäller fastigheten Bergsbron 7, med undantag 
för att Bergslagsgården inte får användas för bostäder. Gränden i Bergsbron 8 planläggs 
inte, men avses tillgänglighetsanpassas. 

 
Figur 10. Bilden visar en illustrationav alternativ 1 som har studerats i detaljplanarbetet 
(Illustration:Norrköpings kommun). 

Alternativ 2 – rekommenderad enligt antikvarisk utredning 
Inom Mjölnaren 14 och 15 uppförs bostadsbebyggelse i två till tre våningar plus 
vindsvåning, se figur 11. Bebyggelsen följer Bredgatan. Den gamla infarten från 
Bredgatan får en tydlig markering genom en portgång mellan huskropparna. 
Utformning av tak och fasad är desamma som i alternativ 1. Byggnaden i Mjölnaren 15 
följer fasadliv på nuvarande verkstadsbyggnad, vilken bevaras i sin helhet. 

Ingen del av Mjölnaren fastighetsreglereras eller planläggs som torg. Ytan framför 
byggnaden Sista supens västra gavel samt långsida mot norr får inte bebyggas. 

Ingen tillgänglighetsanpassning av Kärleksparken sker. Terrasering bevaras frilagd och 
synlig. Gränden i Bergsbron 8 planläggs med bebyggelseförbud och 
skyddsbestämmelse. Alternativet följer i övrigt alternativ vad gäller fastigheten 
Bergsbron 7. 
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Figur 11. Bilden visar en illustration av alternativ 2 som har studerats i detaljplanarbetet 
(Illustration: Norrköpings kommun).  

Alternativ 3 – ”mer grönska” 
Inom Bergsbron behålls befintlig serveringsbyggnad och ingen ny byggnad uppförs, se 
figur 12. Ny servering etableras på grus och stenytor. Nya planteringar av träd, gräs och 
perenner genomförs. 

Kärleksparken planläggs som allmän platsmark för park. Ramper och 
tillgänglighetsanpassade entréer anläggs från Bergsbron och från gränden i Bergsbron 8. 
Gränden i Bergsbron 8 planläggs inte. 

 
Figur 12. Bilden visar en illustration av alternativ 3 som har studerats i detaljplanarbetet 
(Illustration: Norrköpings kommun). 

Övervägande del av Mjölnaren 14 blir allmän platsmark för park och införlivas i 
fastigheten Nordantill 1:1. Ytorna runt byggnaden Sista Supen får inte bebyggas. 
Gårdsytan beläggs till stor del med grus. En mindre yta planteras med gräs och perenner 
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och nyplantering av träd genomförs. Inom Mjölnaren 15 uppförs ett bostadhus i tre till 
fyra våningar plus vindsvåning. Byggnaden utformas i enlighet med alternativ 1 och 2. 
Utformning sker enligt gestaltningsprogram. 

7. Bedömning av miljöpåverkan 
Nedan beskrivs och bedöms miljöpåverkan för varje miljöaspekt enligt tidigare 
avgränsningar. 

7.1 Kulturmiljö  
Förutsättningar  
Planområdet ingår i delar av Norrköpings äldsta stadskärna i nära anslutning till Motala 
ström. Fastigheterna är några av väldigt få i staden som bevarat det medeltida 
stadsplanemönstret från tiden innan 1640. Planområdet omfattar fyra fastigheter, 
Bergsbron 7, Mjölnaren 14 och 15 och en del av fastigheten Nordantill 1:1. Fastigheten 
Bergsbron 7 omfattar Bergslagsgården, ett till exteriören mycket välbevarat exempel på 
1700-tals arkitektur med en för Norrköping unik byggnadstyp, Kärleksparken med flera 
friliggande byggnadsgrunder från 1600-tal eller tidigare som idag fungerar som 
terrasserande nivåer i parken, samt de obebyggda delarna av tomten och den moderna 
glasskiosken med adress Västgötegatan 23. Under den obebyggda tomten, samt under 
Bergslagsgården, finns äldre källare daterade till tidigt 1600-tal. Tillsammans med 
fastigheterna Mjölnaren 14 och 15 med bevarad kvartersform sedan 1600-talets slut, 
återspeglar dessa Norrköpings tidiga stadsplaneutformning norr om Motala ström. 
Miljön präglas i sin helhet av en småskalig äldre bebyggelse, och utgör tillsammans 
med den byggnadsminnesmärkta bebyggelsen på Bergsbron 8, en samlad småskalig 
bebyggelsemiljö längs med Västgötegatan, se figur 13.  

 
Figur 13. Foto Västgötegatan med Bergslagsgården till höger i bild (Foto KMV Forum, 2020).  
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Mjölnaren 14 utgörs till stora delar av en öppen, trädplanterad tomt som gränsar direkt 
till Skvallertorget. Sedan de så kallade saneringsrivningarna 1971 är tomten obebyggd 
med undantag för en låg sten- och tegelbyggnad från tiden kring 1730, kallad Sista 
Supen. Byggnaden med anknytning till tidigare apoteksverksamhet i kvarteret, saknar 
motsvarighet i Norrköping. Mjölnaren 15 består, liksom grannfastigheten, till stora delar 
av en rivningstomt som frilades i samband med rivningarna 1971. Inom fastigheten 
finns en verkstads- och bodbyggnad från 1900-talets mitt samt ett flerbostadshus från 
1872, med huvudfasad mot Västgötegatan. De öppna rivningstomterna avgränsas mot 
Skvallertorget och Bredgatan av ett staket och en trädrad med lindar planterade under 
1970-talet, se figur 14. Vid en arkeologisk förundersökning av fastigheterna Mjölnaren 
14 och 15 har äldre stadslager samt fynd från främst 1600- och 1700-talets påträffats. 

Fastigheten Bergsbron 7 utgör i sin helhet byggnadsminne enligt 3 kapitlet 
kulturmiljölagen (1988:950). Motiveringen till byggnadsminnesförklaringen är att ”den 
så kallade Bergslagsgården bevarar egenarten hos gången tids byggnadsskick och är 
med hänsyn härtill att anse som synnerligen märklig.”. 

 
Figur 14. Foto Bredgatan från Skvallertorget med gaveln av ”Sista supen” (Foto KMV Forum, 
2020). 

Bergslagsgården och den så kallade Sista Supen, Mjölnaren 14, är i kommunens 
kulturhistoriska klassificeringskarta utpekade som byggnader av högsta värde. Det 
innebär att de är utpekade som särskilt värdefulla enligt plan- och bygglagen, och 
omfattas av förvanskningsförbud enligt 8 kapitlet 13 § samt varsamhetskrav enligt 
8 kapitlet §§ 14, 17. Byggnaden Sista Supen är även belagd med skyddsbestämmelse 
och rivningsförbud i gällande plan, där även gården är belagd med skyddsbestämmelse. 
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Planområdet ligger i sin helhet inom riksintresset Norrköping [E52]. Riksintressen för 
kulturmiljövården regleras enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken. Ett område som pekats ut 
som riksintresse bedöms ha så stora kulturhistoriska värden att det är av vikt för hela 
landet. I den fysiska planeringen ska utpekade riksintressen ges en särskild tyngd 
gentemot andra allmänna intressen. Riksintressen ska skyddas mot påtaglig skada, om 
en åtgärd innebär påtaglig skada på de värden som ligger till grund för utpekande är 
åtgärden inte tillåtligt enligt miljöbalken. Riksintressebeskrivningen för Norrköping 
[E52] anges i sin helhet i avsnitt 5.2 Beskrivning av miljöförhållanden.  

Planområdet ligger som helhet inom fornlämningsområdet L2009:7173 Stadslager (före 
detta Sankt Johannes 96:1), ett område inom vilket äldre kulturlager ända tillbaka till 
Norrköpings medeltida stadsområde kan påträffas. 

Nollalternativ 
Nollalternativet medför att ny bebyggelse i maximalt två våningar uppförs mot hela 
Bredgatans längd med möjlighet att ”sluta hörnet” mot Skvallertorget, se figur 15. Den 
historiska entrén in till kvarteret från Bredgatan återskapas inte.  

Verkstadsbyggnaden rivs och på stället uppförs en envåningsbyggnad som tar större 
andel av gårdsytan i anspråk, se figur 16. Inom Bergsbron 7 gäller fortsatt en äldre 
stadsplan. Eftersom byggnadsminnets skyddsförskrifter anger att tomten inte får 
bebyggas eller ändras, innebär nollalternativet en oförändrad situation. Användning av 
Bergslagsgården regleras inte i gällande plan, endast byggnadsminnets 
skyddsföreskrifter reglerar vilka åtgärder som får vidtas. 

 
Figur 15. Enligt nollalternativet medges en återslutning av kvarteret med gatuhus om 
maximalt två våningar, och ett gårdshus om en våning. Verkstadsbyggnaden rivs 
(Illustration: Norrköpings kommun). 
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Att kvartersstrukturen inom kvarteret Mjölnaren 14 och 15 sluts ger möjlighet att 
uppleva en äldre kvartersstruktur som har historisk kontinuitet på platsen. Höjderna på 
den nya bebyggelsen bidrar till upplevelsen av områdets äldre småskaliga 
bebyggelsemiljö, och följer en historiskt förankrad byggnadstradition med högre gathus 
och lägre gårdsbyggnader, se figur 16. Återslutningen av kvarteret bedöms innebära 
positiva effekter för kulturmiljön. Rivningen av verkstadsbyggnaden innebär att de sista 
resterna av småindustriell bebyggelse försvinner vilket bedöms ge en betydande negativ 
effekt. Att vyn från Skvallertorget in mot Sista supen skyms bedöms vidare ge en liten 
negativ effekt på kulturmiljön.  

 
Figur 16. Innergården Mjölnaren 14 och 15 med äldre verkstadsbyggnad till vänster i bild 
(Foto KMV Forum, 2020). 

Då Kärleksparken inte kommer att tillgänglighetsanpassas undviks riskerna för fysiska 
och visuella intrång i de äldre husgrunderna, se figur 17, samtidigt som den positiva 
effekten av att Västgötegatan återfår sin rumslighet uteblir om inte en ny byggnad 
uppförs inom Bergsbron 7. 
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Figur 17. Terrassering av äldre husgrunder i Kärleksparken (Foto KMV Forum, 2020). 

Lagskyddade värden: Bedömningen är att nollalternativet inte innebär negativa effekter 
på byggnadsminnet eller riksintresset. Ny bebyggelse inom kvarteret Mjölnaren kan 
eventuellt påverka ej kända kulturhistoriskt värdefulla lämningar under mark inom 
fornlämningsområdet. Tillstånd för ingrepp i fornlämning kommer sannolikt att krävas 
(2 kapitlet KML). Nollalternativet påverkar inte negativt de utpekade särskilt värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer som idag omfattas av skyddsbestämmelser i gällande 
plan. Nollalternativet innebär dock en rivning av den verkstadsbyggnad som pekats ut 
som värdefull i den antikvariska förundersökningen.   

Sammantaget bedöms Nollaternativet innebära en liten negativ effekt för 
kulturmiljön. Med hänsyn till den samlade kulturmiljöns höga värde bedöms 
alternativet ge måttliga negativa konsekvenser för kulturmiljön. 

Planförslag 
I jämförelse med nollalternativet möjliggör samrådsförslaget att en högre 
bostadsbebyggelse, i fyra till fem våningar plus vindsvåning, uppförs längs med 
Bredgatan, se figur 18 och 19. Byggnadskroppen längs i öster, som utgör gårdshus, 
uppförs högre än resten av byggnaden längs Bredgatan. Förslaget innebär i likhet med 
Nollalternativet att verkstadsbyggnaden rivs. Markytan närmast Skvallertorget bebyggs 
inte likt nollalternativet, utan planläggs som torg och planteras med minst två träd. Att 
kvarterets västra del lämnas obebyggd innebär att Sista supens gavelfasad fortsatt 
kommer att vara synlig från Skvallertorget samt att öppenheten in mot kvarterets 
innergård delvis kommer att finnas kvar.  
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Figur 18. Bredgatan. Planområdet omfattar den äldre verkstadsbyggnaden invid Ordenshuset, 
lindarna samt Bergslagsgården (Foto KMV Forum, 2020). 

Detaljplanen har en generell bestämmelse som reglerar byggnadernas placering inom 
det byggbara området. Bestämmelsen innebär att huvudbyggnader ska placeras vid 
fastighetsgräns mot allmän gata. I alternativbeskrivningen redovisas bostadsbebyggelse 
enligt två scenarion:  

• Scenario A innebär två skilda huvudbyggnader med släpp emellan, varav den 
ena byggnaden har gavel mot Bredgatan och den andra med trekantsform med 
spetsen mot Skvallertorget och ett avfasat hörn mot Bergsgatan. De separata 
byggnadskropparna innebär att en öppning sparas i ungefärligt läge för 
kvarterets historiska entré. Ett släpp mellan byggnadskroppar, eller annan 
markering av den tidigare entrén till kvarteret, är dock inget som regleras av vare 
sig detaljplanen eller planbeskrivningen. 

• Scenario B innebär en sammanhållen byggnadsvolym mot Bredgatan med den 
östligaste byggnadskroppen i vinkel och med gavel mot Bredgatan.  
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Figur 19. Illustrationer av samrådsförslagets scenario A (övre bild) och  scenario B (nedre 
bild). (Illustration: Norrköpings kommun). 

Det stora antalet nya lägenheter kommer för båda scenarierna att innebära krav på ett 
betydande antal parkeringsplatser för bilar och cyklar. Till skillnad från nollalternativet, 
där kvarteret Bergsbron 7 och 8 inte planläggs, tillkommer en ny restaurangbyggnad, 
med maxhöjd om 26,5 meter över nollplan, längs med Västgötegatan. Bergslagsgården 
förses med rivningsförbud, skyddsbestämmelse samt användningsbestämmelse CB1, 
vilket innebär att bostäder får anordnas i byggnadens övre våningar. Kärleksparkens 
status som park bekräftas och parken tillgänglighetsanpassas genom ramper. Parken och 
gränden i Bergsbron 8 planläggs samt får skyddsbestämmelser. 
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I jämförelse med nollalternativet bidrar förslaget delvis till att ge upplevelsen av en 
sluten kvartersstruktur och rumslighet längs med Bredgatan vilket har historisk 
kontinuitet. Bebyggelsens maxhöjd om fem våningar med vindsvåning kommer med 
sina 16 meter till takfot dock att bli märkbart högre än 1990-talsbebyggelsen på den 
norra sidan av Bredgatan, som uppnår mellan 11-15 meter till takfot. I denna aspekt 
skiljer sig samrådsförslaget märkbart från nollalternativet. De höga höjderna i 
kombination med de stora volymerna saknar historisk förankring i kvarteret och 
närområdet och riskerar att kraftigt försvåra upplevelsen av de få resterna av äldre, 
småskalig bebyggelse i närområdet, framförallt Sista supen och byggnaden öster om 
denna. Den tillåtna höjden om fyra våningar för byggnadskroppen närmast 
Skvallertorget avviker även mot den nedtrappning mot Skvallertorget som avses i 
programmet för kvarteret Mjölnaren med närområde (2008). Trots att den planerade 
bebyggelsen placeras något indragen från Skvallertorget riskerar samrådsförslagets 
betydande volymer och höjder att medföra en skalförskjutning i bebyggelsebilden sett 
från Skvallertorget.  

Sett från Bergsbron och delar av promenadstråket längs med Motala ström kommer 
föreslagen bebyggelse att bli ett nytt, synligt inslag i siluetten. Den östliga 
byggnadskroppen om fem våningar riskerar att upplevas som en jämnhög 
byggnadsvolym bakom den nu varierade och småskaliga siluett som karaktäriserar 
stadsbilden sett från Bergsbron och Motala ström. Bergsbron är i den fördjupade 
översiktsplanen för Industrilandskapet (2006) utpekad som en av industristadens viktiga 
vypunkter. Sett från Bergsbron medför förslaget negativa effekter för möjligheten att 
avläsa den, för staden, unika småskaligheten längs med den medeltida gatusträckningen 
Västgötegatan, se figur 20. 

 
Figur 20. Vy över planområdet från Bergsbron. På fotot syns från vänster Bergslagsgården och 
byggnaden Sista supen i mitten. Kärleksparken i förgrunden (Foto KMV Forum, 2020). 
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I scenario A lämnas en öppning mellan husen i det ungefärliga läget för en tidigare entré 
in till gården. Men trots att byggnaderna delvis följer Bredgatan, så innebär den 
oregelbundna volymen på det västra huset och det östra husets otraditionella placering, 
med kortsidan mot Bredgatan, att byggnaderna riskerar att upplevas som två solitärer, 
som inte bidrar till återskapa rumsligheten längs med Bredgatan, se figur 19.  

Scenario B följer i något högre utsträckning det äldre bebyggelsemönstret i och med att 
långsidan följer Bredgatan. Att den östra byggnaden sträcker sig in på gården med en 
högre tillåten nockhöjd än det västra gathuset, sett från framförallt Skvallertorget och 
Västgötegatan, innebär dock att ett äldre bebyggelsemönster, där gårdshuset vanligen 
har en lägre byggnadshöjd än gatuhuset, inverteras, se figur 19.  

Båda scenarierna kommer att påverka upplevelsen av befintlig gårdsmiljö med 
grusbeläggning, i och med tillkommande volymers bredd samt utskjutande terrasser mot 
gård. Båda scenarierna ger därutöver en negativ effekt på den äldre, småskaliga 
bebyggelsemiljön. Detta då byggnaderna genom sina volymer, höjder och placeringar 
på tomten påverkar den småskaliga karaktären i ett av stadens mer ålderdomliga kvarter 
med strukturer kvar från tiden innan rutnätsplanen. Påverkan bedöms vara störst i vyer 
sett från Skvallertorget, samt vid entrén till Västgötegatan med sin utpräglade 
småskaliga bebyggelse, se figur 21.  

Den höga exploateringsgraden inom kvarteret Mjölnaren bedöms sammantaget innebära 
måttliga negativa effekter på kulturmiljön. Rivningen av verkstadsbyggnaden innebär 
att de sista resterna av småindustriell bebyggelse försvinner och bedöms ge en 
betydande negativ effekt. 

 
Figur 21. Vy in mot Västgötegatan från Skvallertorget (Foto KMV Forum, 2020). 
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Det faktum att en ny byggnad tillåts uppföras längs med Västgötegatan, i läge för en 
tidigare byggnad, innebär en positiv effekt för miljön då ett äldre, slutet gaturum 
återskapas. En ny byggnad innebär samtidigt vissa negativa effekter, då de öppna 
vyerna från Bergsbron mot den småskaliga bebyggelsen längs med Västgötegatan delvis 
skyms. Att bostäder tillåts i de övre våningarna av byggnadsminnet innebär dock att 
ovarsamma eller förvanskande, interiöra och framförallt exteriöra ingrepp, kan bli 
nödvändiga. Detta riskerar att innebära måttliga negativa effekter.  

Tillgängliggörande av parken, med hjälp av ramper och räcken, samt möblering och 
belysning, löper viss risk att försvåra avläsbarheten av stenterraseringarna som rester av 
äldre husgrunder, vilket kan innebära måttliga negativa effekter, se figur 22.  

 
Figur 22. Illustration av Kärleksparken föreslagna utformning och åtgärder för ökad 
tillgänglighet. (Illustration: Gestaltningsprogram för Kärleksparken, Norrköpings kommun, 
2020).  

Att gränden på Bergsbron 8 planläggs och förses med skyddsbestämmelser bedöms 
innebära positiva effekter på kulturmiljön, se figur 23. Tillgänglighetsanpassningen av 
gränden kan dock, genom ändrad markbeläggning, innebära negativa effekter i den 
småskaliga bebyggelsemiljön på Bergsbron 8. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

34(79)   
Vårt diarienummer 

SPN 2017/0108 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

 
Figur 23. Gränden i Bergsbron 8 (Foto KMV Forum, 2020). 

Lagskyddade värden: Bedömningen är att samrådsalternativet riskerar att innebära 
negativa effekter på byggnadsminnet genom de bullerskyddsåtgärder som anordnandet 
av bostäder i de övre våningarna kräver. Även tillgänglighetsanpassningen av parken 
innebär negativa effekter för byggnadsminnet, och tillstånd till ändring av 
byggnadsminnet kommer troligen att krävas enligt 3 kapitlet kulturmiljölagen (KML). 
Länsstyrelsen har lämnat tillstånd till ändring av byggnadsminnet vad avser en ny 
byggnad på Bergsbron 7. Uppförandet av denna bedöms inte medföra negativa effekter 
för byggnadsminnet. Ny bebyggelse kan eventuellt påverka äldre källare, samt ej kända 
kulturhistoriskt värdefulla lämningar under mark, inom fornlämningsområdet inom 
kvarteret Bergsbron 7 och kvarteret Mjölnaren. Tillstånd för ingrepp i fornlämning 
kommer sannolikt att krävas (2 kapitlet KML). 

Samrådsförslaget riskerar att innebära negativa effekter för riksintresset Norrköping 
[E52], genom att läsbarheten delvis minskar av den för staden unika småskaligheten, 
längs med den medeltida gatusträckningen Västgötegatan. Detta gäller både sett på 
avstånd från Motala ström och Bergsbron, se figur 20, och i direkt anslutning till miljön, 
sett från Skvallertorget och Västgötegatan. Med rivningen av verkstadsbyggnaden, som 
pekats ut i den antikvariska förundersökningen, riskerar samrådsalternativet vidare att 
indirekt påverka upplevelsen av utpekade särskilt värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer inom planområdet, samt att negativa effekter på avläsbarheten av 
områdets småindustriella historia kan uppstå.  

Sammantaget bedöms samrådsalternativet innebära måttlig negativ effekt för 
kulturmiljön. Med hänsyn till den samlade kulturmiljöns höga värde bedöms 
alternativet ge stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. 
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Utformningsalternativ 

Alternativ 1 ”mellan” 
Alternativ ”mellan” innebär att en, i jämförelse med nollalternativet, tydligt högre 
bostadsbebyggelse i tre till fyra våningar plus vindsvåning uppförs längs med 
Bredgatan, med nedtrappning mot Skvallertorget, se figur 24. Den historiska entrén från 
Bredgatan markeras tydligt genom släpp mellan byggnaderna. Liksom i nollalternativet 
innebär förslaget att verkstadsbyggnaden rivs. Markytan närmast Skvallertorget 
planläggs dock som torg och planteras med träd. Att kvarterets västra del lämnas 
obebyggd, i likhet med samrådsförslaget, innebär att byggnaden Sista supens gavelfasad 
fortsatt kommer att vara synlig från Skvallertorget, samt att öppenheten in mot 
kvarterets innergård delvis kommer att finnas kvar.  

 
Figur 24. Enligt alternativ 1 ”Mellan” uppförs byggnader i tre till fyra våningar längs med 
Bredgatan samt i vinkel mot gatan, där verkstadsbyggnaden idag ligger. (Illustration: 
Norrköpings kommun). 

Till skillnad från nollalternativet, där kvarteret Bergsbron 7 och 8 inte planläggs, 
tillkommer en ny restaurangbyggnad längs med Västgötegatan. Bergslagsgården förses 
med rivningsförbud, skyddsbestämmelse samt användningsbestämmelse C, vilket 
innebär att bostäder inte får anordnas i byggnaden. Kärleksparkens status som park 
bekräftas och parken tillgänglighetsanpassas genom ramper. Gränden i Bergsbron 8 
tillgänglighetsanpassas men planläggs inte.  

Alternativ 1 ”mellan” bidrar till att ge en upplevelse av en mer sluten kvartersstruktur 
samt rumslighet längs med Bredgatan med en markering av den historiska entrén, vilket 
i likhet med nollalternativet ger en positiv effekt på kulturmiljön. Bebyggelsen i tre till 
fyra våningar med vindsvåning kommer att förhålla sig väl till 1990-talsbebyggelsen på 
Bredgatans norra sida samt till delar av de befintliga byggnadshöjderna mot 
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Skvallertorget, se figur 25. Jämfört med nollalternativet, och avsikterna i programmet 
för kvarteret Mjölnaren med närområde, innebär förslaget dock en höjning mot 
Skvallertorget inom kvarteret Mjölnaren.  

 
Figur 25. Bredgatan mot Skvallertorget. Till höger i bild bebyggelse från 1990-talet på Bredgatans 
norra sida. I mitten biotopskyddade lindar inom planområdet (Foto KMV Forum, 2020). 

I likhet med samrådsförslaget medför bebyggelsen en skalförskjutning i förhållande till 
kvarterets småskaliga bebyggelse. Skalförskjutningen är kopplad till bebyggelsens stora 
fotavtryck, bebyggelsens nära placering intill byggnaden Sista supen och den mot gatan 
vinkelställda byggnaden om upp till fyra våningar, vilken riskerar att bilda en storskalig 
fond till byggnaden Sista supen. Den något lägre skalan, tillsammans med att spetsiga 
vinklar ut mot Skvallertorget undviks, bidrar till att något minska effekterna jämfört 
med samrådsförslaget. Sammantaget bedöms skalförskjutningen innebära måttlig 
negativ effekt för kulturmiljön. 

Sett från Bergsbron, och delar av promenadstråket längs med Motala ström, riskerar den 
vinkelställda byggnaden om fyra våningar att få samma negativa effekt som i 
samrådsförslaget, trots den något lägre höjden.   

Liksom i nollalternativet innebär rivningen av verkstadsbyggnaden en betydande 
negativ effekt för kulturmiljön. För fastigheten Bergsbron 7 får alternativ 1 samma 
effekter som samrådsförslaget.  

Lagskyddade värden: Liksom i samrådsförslaget riskerar tillgänglighetsanpassningen av 
parken att medföra negativa effekter för byggnadsminnet, och tillstånd till ändring av 
byggnadsminnet kommer troligen att krävas (3 kapitlet KML). Alternativet medför i 
övrigt inga negativa effekter för byggnadsminnet. Risk för påverkan på äldre källare, 
och ej kända kulturhistoriskt värdefulla lämningar under mark, är likvärdig med 
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samrådsförslaget och tillstånd för ingrepp i fornlämning kommer sannolikt att krävas (2 
kapitlet KML). 

 
Figur 26. Vy mot planområdet, stadssiluett med Bergsbron i fonden (Foto KMV Forum, 2020). 

Liksom samrådsförslaget riskerar alternativet att medföra negativa effekter för 
riksintresset Norrköping [E52] sett på avstånd från Motala ström och Bergsbron, se 
figur 26. Sett från Skvallertorget och Västgötegatan bedöms läsbarheten av den 
småskaliga bebyggelsen dock påverkas i något mindre utsträckning än i 
samrådsförslaget. Med anledning av rivningen av verkstadsbyggnaden, som pekats ut i 
den antikvariska förundersökningen, riskerar alternativet vidare att indirekt påverka 
upplevelsen av utpekade, särskilt värdefulla, byggnader och bebyggelsemiljöer inom 
planområdet, samt att negativa effekter på avläsbarheten av områdets småindustriella 
historia kan uppstå.  

Sammantaget bedöms alternativ 1 ”mellan” innebära liten till måttlig negativ 
effekt för kulturmiljön. Med hänsyn till den samlade kulturmiljöns höga värde 
bedöms alternativet ge måttliga till stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. 

Alternativ 2 – rekommenderad enligt antikvarisk utredning 
Alternativ 2 innebär att ny bostadsbebyggelse med samma våningsantal som i 
nollalternativet uppförs längs med Bredgatan, med nedtrappning mot Skvallertorget, se 
figur 27. Byggnadsdelen längs i öster tillåts dock uppföras i tre våningar. Byggnaderna 
uppförs som en sammanhängande byggnadskropp och en portgång markerar den gamla 
infarten/entrén från Bredgatan. Till skillnad från nollalternativet bevaras den äldre 
verkstadsbyggnaden. Varsamhets- och skyddsbestämmelser anpassas till 
rekommendationer i den antikvariska utredningen. Markytan närmast Skvallertorget 
planläggs som torg och planteras med träd.  
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Figur 27. Enligt alternativ 2 uppförs bebyggelse i två till tre våningar mot Bredgatan, 
verksatsbyggnaden bevaras. (Illustration: Norrköping kommun). 

Till skillnad från nollalternativet, där kvarteret Bergsbron 7 och 8 inte planläggs, 
tillkommer en ny restaurangbyggnad längs med Västgötegatan. Bergslagsgården förses 
med rivningsförbud, skyddsbestämmelse samt användningsbestämmelse C, vilket 
innebär att bostäder inte får anordnas i byggnaden. Kärleksparkens status som park 
bekräftas och parken får skyddsbestämmelser, se figur 28. Även gränden i Bergsbron 8 
planläggs och får skyddsbestämmelse. Ingen tillgänglighetsanpassning av park eller 
gränd sker. 

 
Figur 28. Kärleksparken mot Bergsbron (Foto KMV Forum, 2020). 
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Alternativ 2 bidrar till att ge en upplevelse av en mer sluten kvartersstruktur samt 
rumslighet längs med Bredgatan, med en markering av den historiska entrén. 
Bebyggelsens låga höjder samt placering förhåller sig väl till såväl kvarteret, som den 
äldre småskaliga bebyggelsen, vilket ger en positiv effekt för kulturmiljön. Att 
verkstadsbyggnaden bevaras innebär positiva effekter för avläsbarheten av den 
industriella verksamheten.  

Att en ny byggnad tillåts uppföras längs med Västgötegatan i läge för en tidigare 
byggnad innebär en positiv effekt för miljön, i likhet med samrådsförslaget, då ett äldre, 
slutet gaturum återskapas. Likt samrådsförslaget innebär dock en ny byggnad samtidigt 
vissa negativa effekter, då de öppna vyerna från Bergsbron mot den småskaliga 
bebyggelsen skyms. Skyddsbestämmelser för Kärleksparkens terrasseringar preciserar 
byggnadsminnets övergripande skyddsföreskrifter och innebär en positiv effekt för 
kulturmiljön. Att gränden på Bergsbron 8 beläggs med skyddsbestämmelse, men inte 
omfattas av förändringar av markbeläggningen i och med tillgänglighetsanpassning, 
innebär likaså positiva effekter. 

Lagskyddade värden: Alternativ 2 bedöms inte påverka byggnadsminnet, riksintresset 
Norrköping, eller utpekade särskilt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer inom 
planområdet negativt. Risk för påverkan på äldre källare och ej kända kulturhistoriskt 
värdefulla lämningar under mark är likvärdig med samrådsförslaget, och tillstånd för 
ingrepp i fornlämning kommer sannolikt att krävas (2 kapitlet KML). 

Sammantaget bedöms alternativ 2 – rekommenderad enligt antikvarisk utredning 
– innebära liten negativ effekt för kulturmiljön. Efter en sammanvägning av de 
många positiva effekterna som förslaget medför bedöms alternativet ge positiva 
konsekvenser för kulturmiljön. 

 
Figur 29. Anslutande miljö till planområdet med Norrköpings stadsmuseum (Foto KMV 
Forum, 2020). 
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Alternativ 3 – ”mer grönska” 
Alternativ 3 – ”mer grönska” innebär att ett nytt bostadshus i tre till fyra våningar plus 
vindsvåning uppförs på platsen för nuvarande verkstadsbyggnad, med gavelpartiet mot 
Bredgatan, se figur 30.  

Till skillnad från nollalternativet lämnas större delen av gården obebyggd och blir 
allmän platsmark för park. Nya planteringar av träd och andra växter samt grusade 
gångar anordnas. Att kvarterets västra del lämnas obebyggd innebär att byggnaden Sista 
supens fasader fortsatt kommer vara väl synliga i stadsbilden från Skvallertorget, men 
även från Bredgatan. Även öppenheten mot kvarterets innergård kommer att kvarstå. I 
likhet med nollalternativet kommer befintlig serveringsbyggnad inom Bergsbron 7 att 
vara kvar, men en ny uteservering iordningsställs och nya planteringar tillkommer.  

Ingen ny byggnad längs med Västgötegatan uppförs. Bergslagsgården förses med 
rivningsförbud, skyddsbestämmelse samt användningsbestämmelse CK, vilket innebär 
att bostäder inte får anordnas i byggnaden, se figur 31. Kärleksparkens status som park 
bekräftas och parken tillgänglighetsanpassas genom ramper. Gränden i Bergsbron 8 
tillgänglighetsanpassas, men planläggs inte. Markbeläggning anpassas till den 
kulturhistoriska miljön. 

I förhållande till nollalternativet återskapar alternativ 3 ”mer grönska” inte upplevelsen 
av en mer sluten kvartersstruktur med historisk förankring och Bredgatan återfår inte sin 
rumslighet. Anordnandet av park istället för byggnader kan i viss mån underlätta för 
avläsbarheten av kvarteret som en tidigare rivningstomt, vilket samtidigt innebär en 
positiv effekt på kulturmiljön. 

 
Figur 30. Alternativ 3 ”Mer grönska” innebär att en byggnad om tre till fyra våningar uppförs 
på platsen för nuvarande verkstadsbyggnad (Illustration: Norrköpings kommun). 
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Byggnaden i tre till fyra våningar med vindsvåning, som uppförs i ungefärligt läge för 
befintlig verkstadsbyggnad, kommer att förhålla sig väl till 1990-talsbebyggelsen på 
Bredgatans norra sida, men dominera över resten av den småskaliga bebyggelsen i 
kvarteret. Den avvikande utformningen med bland annat nedtrappande terrasser mot 
gården kommer vidare att påverka upplevelsen av en äldre gårdskaraktär. 

Den nya byggnaden placeras dock med visst avstånd från Sista supen, vilket innebär att 
den negativa påverkan mildras. Sammantaget blir skalförskjutningen inom kvarteret 
mindre påtaglig jämfört med samrådsalternativet. Påverkan bedöms ge liten negativ 
effekt på kulturmiljön, med undantag av rivningen av verkstadsbyggnaden som bedöms 
ge en måttlig negativ effekt på kulturmiljön. 

I likhet med nollalternativet tillkommer ingen ny bebyggelse inom Bergsbron 7, men 
parken tillgängliggörs. Den negativa effekten kopplad till tillgängliggörandet av parken 
är likvärdig med samrådsförslaget, men den positiva effekten av en ny byggnad längs 
med Västgötegatan uteblir. Förändringarna bedöms innebära liten negativ påverkan på 
kulturmiljön.  

Lagskyddade värden: Liksom i samrådsförslaget riskerar tillgänglighetsanpassningen av 
parken att medföra negativa effekter för byggnadsminnet och tillstånd till ändring av 
byggnadsminnet kommer troligen att krävas (3 kapitlet KML). Alternativet medför i 
övrigt inga negativa effekter för byggnadsminnet. Risk för påverkan på äldre källare och 
ej kända kulturhistoriskt värdefulla lämningar under mark är mindre än i övriga förslag. 
Tillstånd för ingrepp i fornlämning kan eventuellt krävas för den nya byggnaden i 
kvarteret Mjölnaren 15 (2 kapitlet KML). 

 
Figur 31. Bergslagsgården som omfattas av byggnadsminnesförklaring (Foto KMV Forum, 2020). 

Sett på avstånd från Motala ström och Bergsbron riskerar alternativet att medföra 
negativa effekter för riksintresset Norrköping, men den lägre byggnadshöjden jämfört 
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med samrådsförslaget minskar den risken. Sett från Skvallertorget och Västgötegatan 
bedöms läsbarheten av den småskaliga bebyggelsen kvarstå till stora delar, trots en viss 
skalförskjutning. Alternativet riskerar vidare att indirekt påverka upplevelsen av 
utpekade särskilt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer inom planområdet. I och 
med den lägre exploateringsgraden, med en enda byggnadad placerad i fastighetens 
östra utkant, bedöms risken för negativ påverkan på skyddad bebyggelse samt 
gårdsmiljö som liten. Med anledning av rivningen av verkstadsbyggnaden, som pekats 
ut i den antikvariska förundersökningen, kan förslaget dock få negativa effekter på 
avläsbarheten av områdets småindustriella historia.  

Sammantaget bedöms alternativ 3 ”mer grönska”, innebära liten negativ effekt för 
kulturmiljön. Med hänsyn till den samlade kulturmiljöns höga värde bedöms 
alternativet ge måttliga negativa konsekvenser för densamma. 

Behov av åtgärder 
Om fastigheterna utvecklas och bebyggs enligt detaljplanen i samrådsförslaget bedöms 
befintlig kulturmiljö påverkas negativt. En antikvarisk utredning har upprättats som 
underlag för den pågående detaljplaneprocessen (Norrköpings kommun, 2020). 
Rapporten omfattar förslag på åtgärder som bör beaktas i den fortstta processen. Nedan 
följer ett antal rekommendationer angående hur planförslaget kan justeras för att minska 
risken för negativ påverkan.  

• En stor del av miljöns värden ligger i de bevarade byggnadernas äldre karaktär 
samt låga skala. Genom att sänka maxhöjden för bebyggelsen inom fastigheten 
Mjölnaren 14 och 15 ökar möjligheten att fortsatt kunna uppleva denna för 
området historiskt viktiga karaktär. En lägre hushöjd är viktigast i den nära 
anslutningen till Sista supen. Högre höjder kan prövas i kvarterets östra utkant, 
men där blir det särskilt viktigt att arbeta med mötet med den lägre bebyggelsen 
direkt öster om plangränsen.  

• Sett från Motala ström och Bergsbron kan risken för en negativ effekt på 
siluetten minskas genom att sänka maxhöjden och bryta upp den jämna 
taksiluetten på den högsta byggnaden, i vinkel mot Bredgatan.  

• I en avvägning mellan höga hushöjder och att sluta kvarterets hörn mot 
Svallertorget, finns det ur kulturhistoriskt perspektiv fördelar med det senare 
förhållningssättet, om man på så vis kan sänka höjderna markant. Detta trots att 
vyn in mot byggnaden Sista supen byggs för. Det är dock mycket viktigt att 
Sista supens gavel fortsatt är fri och synlig från Västgötegatan. 

• Byggnadernas breda volymer/fotavtryck bör minska för att balansera 
förhållandet till den småskaliga äldre bebyggelsen samt minimera intrånget i den 
utpekade kulturhistoriskt värdefulla gårdsmiljön. 

• Användningsbestämmelsen CB1, som medger att bostäder får anordnas i 
Bergslagsgårdens övre våningar, bör ändras så att möjligheten att ordna bostäder 
tas bort. Detta för att minska risken för exteriöra och interiöra förvanskande 
åtgärder på byggnadsminnet.  
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I de fall kommunen går vidare med samrådsförslaget följer nedan ett antal 
rekommendationer kring hur nuvarande detaljplaneförslag kan bearbetas och förtydligas 
för att minska negativ påverkan på kulturhistoriska värden. 

• Samrådsförslag scenario B bedöms förhålla sig mer medvetet till den äldre 
kvartersstrukturen än scenario A avseende såväl byggnadsformer som 
rumslighet för gårdsmiljön. Rekommendationen är att planhandlingarna, genom 
riktlinjer för gestaltning samt om möjligt med planbestämmelser, 
vidarebearbetas för att styra utformning och placering av ny bebyggelse, med 
mer traditionell utformning och placering i form av rektangulära 
byggnadskroppar placerade i liv med gatan. Skarpa spetsar och vinklar bör 
undvikas. 

• Plankartan bör förses med f-bestämmelse för att markera att den nya 
byggnadskroppen längs med Bredgatan ska förses med en markering, i form av 
exempelvis en portik, i läge för kvarterets historiska entré. 

• Då den västra delen av kvarteret Mjölnaren omvandlas till allmän park minskar 
förståelsen för den äldre kvartersformen med hävd från 1600-talets slut. För att 
bibehålla avläsbarheten kan kvarterets historiska utbredning markeras, till 
exempel med en kontrasterande stenbeläggning eller annan lägre avgränsning.  

• Gården på kvarteret Mjölnaren har idag en enkel utformning med grusad plan 
samt trädplantering längs med Bredgatan. Det vore positivt om 
planbeskrivningens kapitel, som berör gestaltning av utemiljöer, kompletteras 
med en skrivning om att markbeläggning, eventuella uthusbyggnader samt gröna 
inslag, väljs och utformas med hänsyn till den äldre kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen. Om lägenheter i bottenplan anordnas med separat ingång, direkt 
via gården, bör detaljplanen införa förbud för anordnande av privata uteplatser 
så att den mycket begränsade ytan förblir tillgänglig och attraktiv för alla. 

• Föreslagna skydds- och varsamhetsbestämmelser i detaljplan är generella och 
bör preciseras för att bättre hantera byggnadernas kulturhistoriska värden. 

• Skydds- och varsamhetsbestämmelser för Bergsbron 7 på plankarta bör inte 
hänvisa till skydd för byggnadsminnet enligt KML utan precisera vilka uttryck 
och beståndsdelar som ska värnas enligt PBL, såväl exteriört som interiört. 
Eventuell hänvisning från plankarta till planbeskrivning bör formuleras mer 
precist med exakt sidhänvisning och särskilt rubrik. Bestämmelserna bör 
uppdelas tydligt i skydds- respektive varsamhetsbestämmelser och utökad 
lovplikt bör införas för underhåll av byggnaden. Vad gäller utemiljön och parken 
bör skyddsbestämmelser utformas för att terrasseringar, stenmurar samt 
stenskoning ska bevaras och förblir synliga.  

• Skydds- och varsamhetsbestämmelserna för Sista supen på Mjölnaren 14 bör, 
liksom de för Bergslagsgården, precisera vilka uttryck och beståndsdelar som 
ska värnas, såväl exteriört som interiört. Eventuell hänvisning till 
planbeskrivning bör formuleras mer precist, med exakt sidhänvisning och 
särskilt rubrik. Bestämmelserna bör uppdelas tydligt i skydds- respektive 
varsamhetsbestämmelser och utökad lovplikt bör införas för underhåll.  
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Konsekvensbedömning 
Miljön inom och i anslutning till planområdet har ett högt kulturhistoriskt värde. Den 
småskaliga, äldre bebyggelsemiljön i anslutning till stadens enda bevarade medeltida 
gatunät har ett, för hela staden, högt värde och ingår bland riksintresset Norrköpings 
uttryck. Bergslagsgården skyddas som byggnadsminne enligt 3 kapitlet kulturmiljölagen, 
och är tillsammans med byggnaden Sista Supen utpekade som särskilt värdefulla 
byggnader i kommunens tidigare inventering. Såväl byggnader som gårdsplan på 
kvarteret Mjölnaren 14 och 15 omfattas av skyddsbestämmelser i gällande plan och hela 
bebyggelsemiljön har därmed pekats ut som särskilt värdefull och ska skyddas mot 
förvanskning enligt 8 kapitlet 13§ PBL. Miljön bedöms i sin helhet ha ett högt 
kulturhistoriskt värde. I konsekvensbedömningen sammanvägs miljöns värde med 
alternativens effekt på miljön, vilket illustreras i tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Sammanfattad konsekvensbedömning för miljöaspekten kulturmiljö. Konsekvensen är 
en sammanvägd bedömning av miljöns värde och effektens omfattning. Graderade konsekvenser 
från mycket stora till marginella avser negativa konsekvenser (rött till gult). 

 

Samrådsförslaget medför sammantaget en måttlig negativ effekt på miljön. De negativa 
effekterna består huvudsakligen i den skalförskjutning i form av byggnadernas höjd och 
volym som förslaget medger i kvarteret Mjölnaren 14 och 15, samt i rivningen av 
verkstadsbyggnaden, vilka tillsammans medför att läsbarheten av den småskaliga 
bebyggelsekaraktären och inslagen av småindustriell bebyggelse minskar. De negativa 
effekterna består vidare i den risk för interiör och exteriör förvanskning av 
Bergslagsgården som inredning av bostäder i vindsvåningarna innebär, samt den 
försämrade läsbarhet av Kärleksparkens husterasser som tillgänglighetsanpassningen 
medför. De negativa effekterna minskar genom att skydd av kulturmiljövärden införs i 
detaljplan för Bergslagsgården samt att en småskalig rumsligheten längs Västgötegatan 
återskapas. De positiva effekterna bidrar till att effekterna sammantaget inte bedöms 
innebära mycket stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Med hänsyn till den 
samlade kulturmiljöns höga värde bedöms samrådsförslaget innebära stora negativa 
konsekvenser för kulturmiljön som helhet. 

De negativa konsekvenserna kan minskas genom att maxhöjden för bebyggelsen inom 
kvarteret Mjölnaren sänks och genom att byggnadernas fotavtryck minskas för att 
balansera förhållandet till den småskaliga, äldre bebyggelsen och minimera intrånget på 
gårdsmiljön. Genom att sänka maxhöjden och bryta upp taksiluetten på den högsta 
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byggnaden i vinkel mot Bredgatan, kan konsekvenserna på siluetten minska, sett från 
Bergsbron och Motala ström. Genom att låta användningsbestämmelsen B utgå för 
Bergslagsgården kan risken för negativa konskvenser på byggnadsminnet minskas. De 
negativa konsekvenserna minskar i nollalternativet, alternativ 1 ”Mellan” samt 
alternativ 3 ”Mer grönska”. Enligt det antikvariska alternativ 2, som föreslår en lägre 
exploateringsgrad, uteblir dessa negativa effekter helt. 

7.2 Markmiljö 
Förutsättningar  
Mjölnaren 14 och 15 
Genomförd markmiljöundersökning visar att fyllnadsmassor inom Mjölnaren 14 och 15 
innehåller halter av kvicksilver, bly, barium, zink, arsenik, koppar och PAH som 
överstiger riktvärden för både känslig och mindre känslig markanvändning, se figur 32.  

I ytliga jordprover från två punkter i den naturliga marken har påträffats halter av PAH-
M och PAH-H samt kvicksilver som överstiger riktvärden för känslig markanvändning 
(Sweco, 2017). 

Fyllnadsmassor har enligt markmiljöundersökningen påträffats i samtliga provpunkter 
med en mäktighet som varierar mellan 0,4 – 4 meter. Någon avvikande lukt har inte 
noterats vid någon av provpunkterna. Både prover från fyllnadsmaterial och från, i fält 
bedömd, naturlig mark har analyserats. Genomförda analyser på underliggande nivå 
visar inga halter överstigande riktvärden för känslig markanvändning (RVKM). 
Spridningsrisk till ytvattenrecipient kan därför bedömas som låg (E. Myrhede 
muntligen, 2020).  

 
Figur 32. Schematisk bild över föroreningssituationen som visar i vilka provpunkter (svarta 
punkter) där ett eller flera jordprover innehållit föroreningshalt överstigande 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (>RVKM), eller riktvärde 
för mindre känslig markanvändning (>RVMKM).  (Sweco, 2017). 
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Bergsbron 7 
Vid den miljötekniska markundersökningen på del av fastigheten Bergsbron 7 
påträffades fyllnadsmassor bestående av sand, grus och sten med rest av byggmaterial, 
ner till cirka 2-3 meter under markytan, där de djupare fynden påträffades i den södra 
schaktgropen, se figur 33. Ytskiktet utgörs av naturlig mark bestående av silt. 
Provtagning av jord utfördes i schaktgropar där porgas också analyserades, både med 
avseende på förekomst av föroreningar samt nedbrytningsprodukter. Proverna 
analyserades med avseende på tungmetaller samt organiska föroreningar. 

Figur 33. Provtagningsgropar från markmiljöteknisk undersökning. Vänster bild avser 
provtagningspunkter mot Västgötegatan 20AF01-02. Höger bild avser provtagningspunkter mot 
Motala ström 20AF03-04 (AFRY, 2020). 

Ett av fyra jordprover överskred Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 
markanvändning (KM) avseende bly. Provet togs från fyllnadsmassor på mellan 0,5 till 
1 meters djup. Det generella riktvärdet för bly styrs främst av hälsorisker och där främst 
intag av jord avses. Övriga analyserade jordprover underskred KM. De organiska 
ämnesgrupperna alifater, aromater, BTEX, klorfenoler och klorerade alifater var under 
det ackrediterade laboratoriets rapporteringsgränser. Samtliga halter underskred 
riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM). 

Samtliga fyra porgasprover underskred rapporteringsgränsen (provtagningspunkter P1-
P4), se figur 34. 
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Figur 34. Provtagningskarta Bergsbron (AFRY, 2020). 

Resultatet visar att det inte förekommer någon större föroreningskälla på det undersökta 
området på Bergsbron 7 och att fyllnadsmassorna inte är kraftigt förorenade (AFRY, 
2020).  

Påverkan grundvatten 
Förhållanden inom planområdet tyder på att det inte föreligger någon spridning av 
markföroreningar till grundvatten. Undersökning av hydrogeologiska förhållanden visar 
att grundvattenytan inom Bergsbron 7 är belägen 5,4 meter under markytan (AFRY, 
2020). Inget grundvatten förekom under Mjölnaren 14 och 15 under mätperioden.  

Nollalternativ 
Gällande detaljplaner för Mjölnaren 14 och Mjölnaren 15 medger byggrätt inom område 
med markföroreningar.  
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Norrköpings kommun har rutiner för att hantera alla myndighetssamråd, anmälningar 
och tillstånd som kan komma att krävas vid en byggnation, bland annat i form av 
checklistor. Enligt kommunens checklista ska avstämning med tillsynsmyndighet ske 
avseende föroreningar. Sanering genomförs alltid utifrån riskbedömning/riskvärdering 
för att säkerställa att marken är lämplig för sitt ändamål. 

Planförslag 
Detaljplanen innehåller en administrativ bestämmelse om att lov ska förenas med 
villkor då föroreningar har påträffats inom planområdet.  

Anmälan om avhjälpandeåtgärd har lämnats in till Miljö och hälsa inom 
samhällsbyggnadskontoret, i enlighet med 10 kapitlet 11§ miljöbalken. Sanering av 
föroreningar utifrån genomförd riskbedömning och riskvärdering kommer att 
genomföras som en del av planens genomförande. 

Utformningsalternativ  
Alternativ 1 och 2 innebär en större exploatering av Mjölnaren 14 och 15 för nya 
bostäder jämfört med alternativ 3. Saneringen skulle i dessa alternativ anpassas efter 
exploateringen i enlighet med att kommunens riktlinjer tillämpas, se ovan.  

Behov av åtgärder 

Enligt samrådsförslag  
Anmälan om avhjälpande åtgärd har tagits fram av AFRY i januari 2021 på uppdrag 
av samhällsbyggnadskontoret, för fastigheterna Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 och 
Bergsbron 7.  

Inom Mjölnaren 14 och 15 planeras schaktsanering ned till bedömd naturlig mark. 
Fyllnadsmassor förklassificeras som MKM-massor (>KM - <MKM) och 
överskottsmassor transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Inom Bergsbron 7 
planeras återanvändning av massor med god teknisk kvalitet inom området. 
Överskottsmassor transporteras till godkänd mottagningsanläggning som MKM-massor 
(>KM - <MKM). 

Inom alla tre fastigheter kommer bortpumpning av länsvatten och dammbekämpning 
genom bevattning att ske vid behov. Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 
byggnadsplatser (NFS 2004:15) kommer att följas. Regler som tagits fram, liksom de 
arbetsmiljörutiner som finns, ska följas för att minimera exponering för föroreningarna. 
Slutrapport upprättas när arbetet har utförts. 

Konsekvensbedömning 
Samtliga alternativ ger en positiv påverkan genom att markföroreningar inom berört 
område kommer att saneras. Sanering av markföroreningar sker i enlighet med 
miljöbalkens regler och kommunens riktlinjer utifrån de behov som identifieras i 
riskbedömning och riskvärdering av varje enskilt objekt.  
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Bedömningen är att val av utformningsalternativ saknar betydelse för utfallet vad gäller 
markmiljö då saneringen är behovsstyrd. Detta inbegriper även noll-alternativet.  

Effekten är en minskad risk för spridning av markföroreningar till omgivningen. 
Konsekvenserna för miljön är positiva. 

7.3 Luftmiljö 
Förutsättningar 
Gällande gränsvärden för luftkvalitet har historiskt tidvis överskridits vid Kungsgatan 
som ligger i nära anslutning till planområdet. Vid Kungsgatan finns en mätpunkt i 
gatumiljö för kontinuerlig provtagning för att säkerställa att gällande 
miljökvalitetsnormer (MKN) uppfylls, se vidare i avsnitt 8.2 Påverkan på 
miljökvalitetsnormer.  

Föroreningskällor  
Den största källan till partiklar och kväveoxider i stadsmiljö är trafik (Naturvårdsverket, 
2019). Halterna i omgivningsluften påverkas både av trafikbelastningen och 
förutsättningarna för utspädning och ventilation av föroreningar i gaturummet. Ett trångt 
gaturum som omges av höga hus ökar risken för förhöjda halter.   

Planområdet gränsar till Kungsgatan som, med Bergsbron över Motala ström, utgör ett 
huvudstråk i stadens trafiksystem. Norrköpings kommun genomför regelbundet 
trafikmätningar vid Gamlebro.  

Trafikföring i området 
Västgötegatan är ett av stadens primära cykelstråk enligt kommunens trafikstrategi 
(2011). Området har en mycket god försörjning av kollektivtrafik då det regionala 
stomlinjenätet för buss löper utmed Kungsgatan. Enligt kommunens trafikstrategi 
planeras kompletteringar av stomlinjenätet, vilket kan medföra ytterligare förbättringar.  

En trafikutredning genomfördes i samband med upprättande av ny detaljplan för 
kvarteret Mjölnaren med flera. Planen redovisade totalt 158 nya lägenheter. Det 
framtida trafiksystemet när planen är fullt genomförd för hela kvarteret, beräknades ge 
upphov till en ökning av trafikmängden med 200 fordon per dygn på Bredgatan (Tyréns, 
2008). I beräkningen användes ett erfarenhetsvärde för bostäder i centrala lägen på 3,5 
bilresor per lägenhet, vilket inklusterade servicetrafik såsom sophämtning. Utredningen 
är endast delvis aktuell då planen omfattade verksamheter som inte genomförts, 
exempelvis ett hotell. 

Vid en tillfällig trafikmätning på Bredgatan öster om Skvallertorget från år 2006 
uppmättes 2 800 fordon/dygn (Tyréns, 2008). 
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Figur 35. Kartan visar på trafikmängder (trafikrörelser per vardagsmedeldygn ) i nuläget på 
gatorna i planområdets omgivningar (Samrådsförslag detaljplan, Norrköpings kommun, 2020). 

Bredgatan är i nuläget en enkelriktad gata för lokaltrafik med cirka 2 400 trafikrörelser 
per vardagsmedeldygn i det aktuella området, se figur 35. Västgötegatan är en gata för 
begränsad biltrafik och saknar anslutning till Kungsgatan och Skvallertorget. 

Nollalternativ 
Ny bostadsbebyggelse tillkommer med två våningar mot gatan och en våning på 
innergården. Detta innebär färre bostäder än i planförslaget. Ingen ny 
restaurangverksamhet tillkommer inom Bergsbron 7.  

Nya bostäder i området kan antas medföra viss trafikökning för transporter till och från 
fastigheter som påverkar luftmiljön. Påverkan bedöms som marginell och effekten för 
luftkvaliteten liten. 

Planförslag 
Nya byggnader i fyra till fem våningar innebär ett tillskott på ett 30-tal nya bostäder i 
kvarteret. Bostäderna uppförs på mark som nyttjas för parkeringändamål. Bostäderna 
kan antas leda till en viss ökad biltrafik på Bredgatan och Kungsgatan. Även en ny 
byggnad för restaurangverksamhet inom Bergsgården 7 genererar transporter. Ökad 
fordonstrafik kan medföra en liten negativ påverkan på luftkvaliteten, framförallt genom 
utsläpp av partiklar och kväveoxider. Trafikökningen som de nya bostäderna genererar 
bedöms som marginell enligt planförslaget.  

Uppförande av nya byggnader utmed Bredgatan sluter gaturummet, vilket förändrar 
förutsättningarna för ventilation av luftföroreningar. I kombination med ökade 
trafikmängder innebär detta en risk för ökad påverkan på luftmiljön.  
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Planförslaget innebär en förtätning med bostäder i ett centralt läge med god tillgång till 
kollektivtrafik, vilket minskar behovet av bil både direkt och indirekt. Den som bor i 
området får goda förutsättningar för ett minskat bilberoende och fler ges möjlighet att 
bo i centrala lägen, med närhet till kommersiellt utbud och service inom gång- och 
cykelavstånd. 

Utformningsalternativ  
Samtliga granskade utformningsalternativ innebär motsvarande eller lägre 
förtätningsgrad än planförslaget. Färre bostäder i området medför sannolikt en mindre 
direkt påverkan i form av ökat antal bilresor och därmed mindre utsläpp till luft. 
Effekten på den lokala luftkvaliteten är därför sannolikt lägre. De verkliga halterna 
kommer även att påverkas av gaturummets utformning och trafikslagens prioritet. 

En indirekt effekt är att antalet bostäder i centrala lägen, med god tillgång till 
kollektivtrafk och service, blir lägre och förutsättningarna för ett minskat bilberoende 
blir sämre. 

Behov av åtgärder 
För att Norrköpings kommun även fortsättningsvis ska ha en bra luftkvalitet måste 
frågan bevakas i samhällsplaneringen. På lång sikt är markanvändningen samt 
infrastrukturens och transportsystemens utveckling avgörande för uppkomsten av 
luftföroreningar och dess påverkan på hälsa, miljö och natur. 

Norrköping tillämpar kommunens Riktlinjer för trafik (2011) i sin planering av 
trafiksystemet. Riktlinjerna omfattar mål och åtgärder för att kommunens ambition om 
ett hållbart trafiksystem ska uppnås. Inriktningen är att prioritera bostäder i lägen inom 
gångavstånd till resecentrum och kollektivtrafik. Trafikmiljön ska i första hand anpassas 
till gång och cykel. Ett långsiktigt förändringsarbete pågår i syfte att minska biltrafiken i 
centrum: 

• Åtgärder för att begränsa genomfartstrafik på Kungsgatan:  
- Riktlinje med begränsningar i fördjupningen av översiktsplanen för 

Industrilandskapet till 15000 fordon / årsmedeldygn.   
- Omledning av trafik till andra länkar i det övergripande trafiknätet.  

• Ny spårvagnslinje på Kungsgatan över Bergsbron.  
I en akut situation då det föreligger risk för höga partikelhalter, till exempel vid torr 
väderlek, utförs dammbindning. Vägar där värdena riskerar att överskridas kan med 
fördel även förses med en mer slitstark beläggning än standard. 

Friskluftsintag till bostäder bör genomgående placeras på annan sida av byggnader än 
mot Kungsgatan. Detta bör läggas till i planbeskrivning och i plankarta (Miljö och 
hälsa, 2020). 
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Rekommendationer  
I enlighet med kommunens generella riktlinjer för trafik bör utformning av gaturummet 
säkerställa god luftväxling, för underlag se PM Miljökvalitetsnormer för luft tillhörande 
MKB för DP Östra Saltängen (Sweco, 2019).  

Antagandet att MKN kan uppfyllas med vald utformning bör styrkas med beräkningar.  

 
Figur 36. Översiktskarta över det framtida trafiksystem i innerstaden enligt kommunens 
trafikstrategi. Planområdet är beläget inom utpekad bytestpunkt av regional betydelse 
(Norrköpings kommun, 2011). 

Konsekvensbedömning 
Den marginella ökningen av fordonstrafik, som planen enligt planbeskrivningen kan 
medföra, bedöms ge en begränsad negativ påverkan i form av ökade utsläpp lokalt. Den 
direkta effekten på den lokala luftkvaliteten är en marginell försämring, som kan 
förstärkas av att ventilationen av gaturummet försvåras genom de nya byggnaderna 
utmed Bredgatan. Luftkvalitetsnormerna på Kungsgatan har inte överskridits sedan 
2010, se vidare avsnitt 8.2. Risken för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för luft 
överskrids bedöms som liten och effekterna begränsade både i tid och rum. I en akut 
situation kan risken hanteras genom skadebegränsande åtgärder. 

Långsiktigt kan den planerade förtätningen bidra till att varaktigt minska utsläppen 
genom förbättrade förutsättningar för ett hållbart resande. Åtgärden är en del i en 
strukturell förändring av staden, baserad på kommunens strategiska inriktning i den 
översiktliga planeringen där trafikstrategin ingår. Finns behov av åtgärder för att 
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begränsa utsläppen i anslutning till Kungsgatan bör dessa i första hand inriktas på 
åtgärder enligt kommunens trafikstrategi.  

Effekterna för luftkvaliteten i staden bedöms sammantaget vara små. På kort sikt finns 
en liten risk för negativa konsekvenser lokalt och på lång sikt möjlighet till positiva 
konsekvenser. Även om risken för negativa effekter är liten, är värdet av människors 
hälsa stort, vilket innebär att konsekvenserna bedöms som måttliga. 

Nollalternativet samt alternativ 2 och 3 innebär färre bostäder och därmed även en 
minskad risk för negativ påverkan från ökad biltrafik i området. Risken för negativa 
konsekvenser för människors hälsa bedöms därför som något mindre i dessa alternativ. 

Risken för negativa konsekvenser för människors hälsa kan minskas genom att lämpliga 
åtgärder vidtas. 

7.4 Vattenmiljö 
Förutsättningar  
Motala ström påverkar vattenkvaliteten i Östersjön. Via Motala ströms utflöde i 
Norrköping tillförs Östersjön årligen närsalter med kväve och fosfor som bidrar till 
övergödningen av havet. Vattendraget uppnår i nuläget ej god kemisk status, se vidare i 
kapitel 8.2 Påverkan på miljökvalitetsnormer. 

I den fördjupade översiktsplanen för Industrilandskapet 2006 beskrivs dagvattnets 
påverkan på Motala ström med trafiken som främsta föroreningskälla. Genom avrinning 
från hårdgjorda ytor som gator, parkeringsplatser och hustak, tillförs vattendraget 
gödande närsalter och föroreningar från däckslitage, förbränningsrester och korrosion 
från material och tak, samt atmosfärisk deposition.  

Planområdet är beläget inom verksamhetsområde för dagvatten. Fastigheterna är i 
nuläget inte anslutna till de allmänna dagvattenledningarna. Ledningsnät för dagvatten 
finns i angränsande gator och kapacitet finns för anslutning.  

Planområdet omfattar ett strandområde vid Motala ström. I den så kallade 
Kärleksparken ges besökaren möjlighet att komma nära vattnet. Strandkanten är stensatt 
och har sedan staden anlades varit bebyggd. Idag finns endast rester kvar av tidigare 
byggnaders grundläggning, som terrasser i parken. Den stora höjdskillnaden mellan 
vattennivån i Motala ström och planerad bebyggelse innebär att området inte berörs av 
havsnivåhöjningar. Området är inte heller känsligt för höga flöden vid extrema regn, 
enligt kommunens kartläggning (Samrådshandling detaljplan, 2020), se figur 37. 

Den ekologiska statusen i Motala ström är klassad som dålig på grund av att det finns 
bristande konnektivitet i vattendraget på grund av vandringshinder för fisk. Att flödet 
påverkas av vattenkraft medför att den så kallade hydrologiska regimen är 
otillfredsställande. Även det morfologiska tillståndet som beskriver vattenfårans form, 
botten, vattendragsfårans form, vattendragets närområde samt svämplanets struktur har 
en otillfredsställande status.  
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Figur 37. Maximalt vattendjup vid ett 100-årsregn (Samrådshandling detaljplan, Norrköpings 
kommun, 2020). 

Nollalternativ 
Utöver befintliga byggnader utgörs planområdet idag av parkering, gata och andra 
hårdgjorda ytor. Närmast Motala ström finns en mindre gräsyta med ett fåtal träd. 
Påverkan på dagvattenflödet bedöms inte förändras, vare sig avseende kvantitet eller 
kvalitet (Nodra AB, 2021).  

Fastigheterna inom Mjölnaren 14 och 15 ska anslutas till det allmänna dagvattennätet. 
För fastigheten Bergsbron 7 planeras avvattning att ske direkt till Motala ström.  

All dagvattenhantering i Norrköping ska följa kommunens Riktlinje för hållbar 
dagvattenhantering från 2019. I detaljplan för Mjölnaren anges att dagvatten bör 
fördröjas och till viss del omhändertas lokalt inom parkmark och i mindre utsträckning 
inom kvartersmark. Öppen mark ska utformas med så stor andel genomsläpplig yta som 
möjligt.  

Planförslag 

Dagvattenhantering  
Dagvattenhanteringen i området ska följa kommunens Riktlinje för hållbar 
dagvattenhantering (2019). I riktlinjen regleras roller och ansvar för riktlinjens 
implementering.  

Enligt den dagvattenutredning som Nodra AB har genomfört bedöms inte 
dagvattenflödet från det aktuella området påverkas i någon större omfattning, då 
fastigheterna som ska bebyggas redan utgörs av hårdgjorda ytor för parkering (Nodra 
AB, 2021). Inom bostadskvarteren redovisar planen minimumkrav på grönytor som 
bland annat skapar förutsättningar för infiltration av dagvatten. I korsningen 
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Västgötegatan och Bredgatan anordnas en mindre park. Inga särskilda åtgärder för att 
förbättra dagvattenkvaliteten från detaljplaneområdet planeras. Enligt 
genomförandebeskrivningen ansvarar Nodra AB för anordning av dagvattendammar 
och andra fördröjningsmagasin inom allmän platsmark. 

Fastigheterna Mjölnaren 14 och 15 bedöms kunna ansluta till befintlig dagvattenledning 
i Bredgatan (Nodra AB, 2021), se figur 38. Fastigheten Bergsbron 7 saknar 
förbindelsepunkt till dagvattennätet. Nodra AB kan erbjuda servis för anslutning till 
dagvattennätet här.  

 
Figur 38. Avledning av dagvatten (lila linje) från närområdet. Röda fastigheter är inte anslutna till dagvattennätet 
(PM dagvatten Nodra AB, 2021). 

Transport av markföroreningar   
Inga markföroreningar bedöms vara i kontakt med grundvatten, varför risken för 
transport av markföroreningar med dagvatten bedöms som liten, se avsnitt 7.2 
Markmiljö. Den skyfallskartering (100-årsregn) som redovisas i samrådshandlingen, 
visar inte på någon risk för översvämningar som kan laka ut och föra med sig 
markföroreningar, se figur 37.  
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Ekologiska kantzoner  
Planförslaget innebär inga förändringar i pågående markanvändning i strandzonen 
utmed Motala ström.  

Utformningsalternativ 
De olika planförslagen innebär olika grad av bebyggelseyta inom planområdet, vilket 
påverkar förutsättningarna för infiltration av dagvatten. Alternativ 3 ”mer grönska” 
innebär minst hårdgörning och mindre takyta, vilket sammantaget ger bäst förhållanden 
för lokal infiltration. En minskad parkeringsyta samt ökad infiltration ger sannolikt 
positiva effekter i form av minskad transport av föroreningar till Motala ström. 
Skillnaderna är dock små och osäkra.  

Inga åtgärder planeras i anslutning till stranden mot Motala ström.  

Behov av åtgärder 

Enligt samrådsförslag 
Norrköpings kommun har ett uttalat ansvar för att miljökvalitetsnormer för vatten följs 
och ska iaktta dem vid planering.  

Dagvattenhantering ska ske i enlighet med kommunens Riktlinjer för hållbar 
dagvattenhantering (2019), vilket bland annat innebär att uppkomsten av dagvatten 
begränsas genom att använda genomsläppliga markmaterial. Planbestämmelser om 
markens anordnande anger att minst fem procent gräs och perenner ska finnas inom 
markanvändning B och C.  

För beviljande av bygglov krävs att anslutningspunkt till det allmänna vatten- och 
avloppsnätet har upprättats. Fastigheterna Mjölnaren 14 och Mjölnaren 15 ansluts till 
kommunalt dagvattennät. Bergsbron 7 omfattas inte av krav på anslutning till dagvatten. 

Rekommendationer 
Lämpligt val av material i exempelvis tak, i enlighet med kommunens riktlinje och PM 
dagvatten (Nodra AB, 2021), bör säkerställas och görs lämpligen så i planbeskrivningen 
under punkten 6.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation. Exempelvis bör 
inte koppar eller zink användas som takmaterial. 

Förutsättningarna för lokal infiltration bör ökas för att minska flöde och öka 
fastläggning av diffusa föroreningar. Detta bör göras för att minska tillförsel av 
föroreningar till recipient, i enlighet med de exempel som redovisas i PM dagvatten 
(Nodra AB, 2021). 

Dagvattenlösning för fastighet inom Bergsbron 7 bör säkerställas på ett sätt som 
uppfyller kommunens riktlinjer för dagvatten.  
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Konsekvensbedömning 
Samtliga alternativ innebär en förbättring av dagvattenhanteringen i området genom att 
kommunens riktlinjer för dagvatten ska tillämpas vid exploateringen, i såväl gällande 
planer som för det nya planförslaget.  

Risken för negativ påverkan från dagvatten bedöms sammantaget minska, under 
förutsättning att lokalt omhändertagande av dagvatten underlättas, i enlighet med 
kommunens riktlinjer. Bäst förutsättningar för avskiljning av föroreningar skapas 
sannolikt i alternativ 3 som innebär en lägre andel hårdgjord yta. En minskad tillförsel 
av näringsämnen kan långsiktigt bidra till att minska övergödningen av Östersjön vilket 
innebär positiva konsekvenser i samtliga alternativ.  

7.5 Naturmiljö 
Planområdet ingår i delar av Norrköpings äldsta stadskärna i nära anslutning till Motala 
ström.  

Förutsättningar  
Planområdet med sin ålderdomliga kvartersstruktur är en av stadens äldsta delar som 
urbaniserades redan på medeltiden. Området präglas av sin närhet till Motala ström men 
även av en urban grönstruktur med gatuträd och mindre torgytor som tillkommit i 
modern tid. Området är beläget inom område för stadsutveckling utmed vattenstråket 
Motala ström och kantas av ett grönt stråk, enligt översiktsplanens utvecklingsstrategi 
för Norrköpings stad, se figur 39. 

 
Figur 39. Karta med översiktsplanens utvecklingsstrategi för Norrköpings stad (Norrköpings 
kommun, 2017). 
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Strandmiljöer med byggnadsminne  
I den branta sluttningen mot Motala ström ligger den så kallade Kärleksparken med 
terrasseringar av gamla husgrunder och avslutas med en hög strandkant av huggen sten 
mot vattnet. Kärleksparken omfattas i sin helhet av byggnadsminnesförklaring (q-skydd). 
Genom parken löper ett väl frekventerat gångstråk som är en viktig passage mellan 
Bergsbron och spången utmed Motala ström vidare mot Stadsmuseum. De små 
vistelsytorna i parken vittnar om ett högt besökstryck.  

Strandskydd 
Planområdet i sin helhet omfattas av strandskydd, 100 meter från Motala ströms 
strandlinje upp på land och utöver vattnet. Inom planområdet är strandskyddet sedan 
tidigare upphävt. Enligt strandskyddslagstiftningen leder ny detaljplanläggning till att 
strandskyddet återinträder inom planområdet. 

I översiktsplan för Industrilandskapet redovisas förutsättningar för djur och växter i och 
i anslutning till Motala ström. Motala ström är klassat som ett kraftigt modifierat vatten, 
se vidare miljökvalitetsnormer i avsnitt 8.2. 

Vattenområdet i Motala ström ingår inte i detaljplanen. 

Värdefulla träd 
Inom planområdet finns 12 träd, varav sex gatuträd utmed Bredgatan och sex träd i 
Kärleksparken, se figur 40. En naturvärdesinventering är genomförd (Norrköpings 
kommun, 2019). Alla träd var levande och friska. 

 
Figur 40. Karta från naturvärdesinventering av träd, där träden med kronvidd är 
markerade som numrerade och färgade cirklar. De gröna cirklarna 9, 11 samt 12 
indikerar träd med naturvärde. (Norrköpings kommun, 2019). 
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De sex alléträden utgörs av lindar som planterades som en avgränsning mot Bredgatan 
och Skvallertorget, i samband med rivningarna av den gamla bebyggelsen år 1971, se 
figur 41. Träden uppfyller inte kriterierna för särskilt skyddsvärda träd, vare sig utifrån 
ålder eller grovlek. Träden omfattas av biotopskydd för alléer. Ansökan om dispens från 
biotopskydd har lämnats in (Norrköpings kommun, 2020). 

 
Figur 41. Alléträd med biotopskydd utmed Bredgatan (Foto M Kristoffersson, 2020). 

Två av träden i Kärleksparken (nr 9 och 12 i figur 40) är så grova att de uppfyller 
Naturvårdsverkets kriterier för ”särskilt skyddsvärda träd”. I parken finns även en större 
apel med en mulmfylld hålighet (nr 11). 

Skyddade arter 
I Kärleksparken finns inga kända förekomster av skyddade arter enligt miljöbalken 
kapitel 8 (Utsök artportalen, Norrköpings kommun, 2021-01-04). 

Övriga delar av planområdet utgörs av en urban miljö där grönskan består av de sex 
alléträden på rivningsgtomten utmed Bredgatan. I samband med naturvärdes-
inventeringen av träden identifierades att träden hyser bon för ringduva och trastar 
(Norrköpings kommun, 2020). 

Nollalternativ 
Strandskydd inom planområdet är upphävt sedan tidigare. Kärleksparken kommer 
därmed inte att omfattas av strandskydd då ingen ny plan upprättas som gör att generellt 
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strandskydd återinträder. Kärleksparken kommer inte att omvandlas till allmän 
platsmark och inga tillgänglighetsanpassningar kommer att genomföras. 

Alléträden utmed Bredgatan tas bort helt eller delvis för att ge plats för ny bebyggelse. 
Träd som omfattas av detaljplan som antagits före 1994 omfattas inte av biotopskydd 
och kan därför tas bort, om det behövs för planens genomförande, utan ansökan om 
dispens (8 a § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken). Inga 
kompensatoriska åtgärder behöver genomföras, vilket innebär att det finns en risk för att 
träd inte återplanteras eller ekosystemtjänster inte återskapas. Skyddet återinträder om 
ny detaljplan upprättas.  

Kärleksparken omfattas av beslut om byggnadsminne, vilket kräver tillstånd av 
länsstyrelsen för åtgärder som påverkar byggnadsminnet. 

Det samlade värdet av en ökad tillgänglighet i Kärleksparken, som del i ett utpekat 
grönstråk; bevarande av ekosystemtjänster; och trädvärden bedöms som måttligt. 
Sammantaget bedöms risken för negativa effekter för stadens naturmiljö därför som 
måttlig i detta alternativ.  

Planförslag 
Kärleksparkens funktion som parkmark bekräftas i detaljplanen, vilket säkerställer 
allmänhetens tillgänglighet till platsen. Strandskyddet upphävs inom hela planområdet, 
med undantag för allmän platsmark som ges planbestämmelsen PARK närmast Motala 
ström. Planen omfattar inga åtgärder i vattenmiljön.  

I planen föreslås att dispens från strandskydd ska kunna sökas och ges för 
underhållsåtgärder och tillgänglighetsanpassning, med särskilt skäl att de behövs för att 
tillgodose angelägna allmänna intressen, bevarande av byggnadsminne och 
allmänhetens tillgång till området. Tillstånd av länsstyrelsen krävs således för alla 
fysiska åtgärder i Kärleksparken, varför risken för negativ påverkan bedöms som liten.  

Biototopskyddade alléträd utmed Bredgatan (nr 1 – 4 i figur 40) kommer att behöva tas 
bort för att ge utrymme för planerad bebyggelse. Huvudbyggnader ska enligt planen 
placeras vid fastighetsgräns mot allmän gata, för att skapa en enhetlig fasadlinje längs 
med gatan och på så sätt återskapa gaturummets ursprungliga karaktär. Ny bebyggelse 
ska utformas med hänsyn till den äldre kvartersstrukturen som är ett utpekat värde i 
riksintresse Norrköping. 

I angränsning till Skvallertorget i korsningen Västgötegatan/Bredgatan kommer ett 
mindre område att göras om till torg med nya planteringar och träd. Avsikten är att 
bevara de två lindar som idag står där (nr 5 och 6 i figur 40) med det finns en risk att 
depåverkas negativt av sanering av markföroreningar och arkeologiska undersökningar. 
De två träden kommer i så fall att ersättas med nya träd. Det finns sammantaget en 
mycket stor risk för att samtliga alléträd som omfattas av biotopskydd kommer att tas 
bort. Träden uppfyller inte Naturvårdsverkets kriterier för särskild skyddsvärda träd, 
varför den negativa effekten för naturmiljö bedöms som liten.  
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Utformningsalternativ 
Samtliga alternativ innebär att Kärleksparken planläggs som allmän platsmark för park 
och strandskydd återinträder därmed. Fysiska förändringar kräver strandskyddsdispens 
samt tillstånd enligt byggnadsminne, se avsnitt 7.5. I alternativ 2 genomförs ingen 
tillgänglighetsanpassning av parken, vilket innebär att terasseringar bevaras frilagda och 
synliga. 

I alternativ 1 och 2 planeras nya byggnader i fastighetsgräns mot Bredgatan, vilket 
innebär att biotopskyddade alléträd måste tas bort. Kompensatoriska åtgärder kommer 
att genomföras. Två eller tre nya träd sparas eller nya planteras på den lilla torgytan 
mellan Bredgatan och Västgötegatan. Nya träd illustreras även på innergården i 
kvarteret Mjölnaren. 

Alternativ 3 ”mer grönska” innebär att samtliga befintliga grönytor bevaras och att de 
gröna värdena förstärks på övrig mark. Inga träd påverkas av nya byggnader i planen. 
Ingen ny bebyggelse tillkommer inom Bergsbron 7 som istället omvandlas till ett öppet 
parkrum med servering och nya planteringar. Det finns en kvarstående risk för att 
befintliga alléträd kan behöva tas bort på grund av krav på sanering av 
markföroreningar och/eller arkeologiska undersökningar kopplat till exploateringen. 
Kompensatoriska åtgärder av biotopskyddade träd ska i så fall säkerställa att den 
negativa effekten att befintliga träd begränsas. Nya parkytor och planteringar 
tillkommer, vilket ger en positiv effekt som uppväger eventuella negativa effekter.  

För illustration av planförslagen se figurer i avsnitt 6.3 Alternativ. 

Behov av åtgärder 

Samrådsförslag detaljplan  
I planen beskrivs kompensatoriska åtgärder. Nya träd kan inte planteras utmed 
Bredgatan med hänsyn till befintliga ledningar i Bredgatans gaturum. Enligt inlämnad 
biotopskyddsansökan ska nya alléträd i stället planteras utmed Slottsgatan, som gränsar 
till Kungsgatan liksom Bredgatan.  

Planen omfattar egenskapsbestämmelser för träd som ställer krav på att det ska finnas 
ett minsta antal träd inom området för torg. Regleringar görs i syfte att avsätta mark som 
ska användas för kompensationsåtgärder och säkra att åtgärderna görs för att ersätta 
fällning av träd som omfattas av biotopskydd. 

Som ersättning för de ekosystemtjänster som försvinner när alléträden tas bort, ska nya 
mulmholkar och fågelholkar sättas upp, för att delvis ersätta de boplatser som försvinner 
utmed Bredgatan. 

Rekommendationer 
Bevarandevärden kopplade till parkområde inom byggnadsminnet bör förtydligas för att 
utgöra underlag för kommande tillståndsansökningar. 
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Åtgärder för att tillgänglighetsanpassa Kärleksparken bör studeras närmare och utgöra 
underlag för ansökan till länsstyrelsen om hantering av byggnadsminnet och 
strandskydd. 

Det vore önskvärt att planförslaget kompletterades med riktlinjer för gestaltningen av 
den nya torgytan där grönytans olika funktioner beaktas ur ett 
ekosystemtjänstperspektiv. Ytan är liten men aspekter som bör vägas in i ett samlat 
perspektiv är exempelvis dagvattenhantering, bullerdämpning och ljudmiljö, 
kulturmiljö, samt naturvärde.  

Konsekvensbedömning 
Planförslaget innebär en positiv påverkan på friluftslivet i form av förbättrade 
promenadmöjligheter, genom ökad tillgänglighet och tillgång till attraktiva strandnära 
grönområden, vilket bidrar till att stärka strandskyddets syfte vad gäller allmänhetens 
tillträde. Genom ett återinträdande av strandskydd, i kombination med Kärleksparkens 
status som byggnadsminne, bedöms risken för oförutsedd negativ påverkan på 
strandområdets naturvärden som liten då fysiska förändringar kräver tillståndsprövning. 

Avverkning av alléträd medför en påverkan som ger en liten negativ effekt för stadens 
naturmiljö. Träden saknar särskilda naturvärden, vilket innebär att konsekvenserna för 
den biologiska mångfalden är marginella. Genom åtgärder, som nyplantering, 
uppsättning av fågelholkar och mulmholkar, kan de negativa effekterna kompenseras. 
De negativa konsekvenserna för stadens ekosystemtjänster och den biologiska 
mångfalden kan därmed ytterligare begränsas.  

De negativa konsekvenserna för samrådsförslaget bedöms som marginella. 
Konsekvenserna i nollalternativet bedöms sammantaget som måttliga.  
Alternativ 3 ”mer grönska”, bedöms ge positiva konsekvenser för naturmiljön.  

Med en aktiv gestaltning av nya grönytor finns möjlighet till positiva konsekvenser ur 
ett samlat perspektiv. 
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7.6. Samlad bedömning 
Kulturmiljö 
Samrådsförslaget medför sammantaget en måttlig negativ effekt på kulturmiljön. De 
negativa effekterna består huvudsakligen i den förskjutning av byggnadshöjd som 
förslaget medger i kvarteret Mjölnaren 14 och 15, samt rivningen av 
verkstadsbyggnaden, vilka tillsammans medför att upplevelsen av den småskaliga 
bebyggelsekaraktären och inslagen av småindustriell bebyggelse minskar. De negativa 
effekterna består vidare i den risk för interiör och exteriör förvanskning av 
Bergslagsgården som inredning av bostäder i vindsvåningarna innebär, samt den 
försämrade läsbarhet av Kärleksparkens husterasseringar som 
tillgänglighetsanpassningen medför. De negativa effekterna minskar genom att skydd av 
kulturmiljövärden införs i detaljplan för Bergslagsgården samt att en småskalig 
rumsligheten längs Västgötegatan återskapas. De positiva effekterna bidrar till att 
effekterna sammantaget inte bedöms innebära mycket stora negativa konsekvenser för 
kulturmiljön. Med hänsyn till den samlade kulturmiljöns höga värde bedöms 
samrådsförslaget innebära stora negativa konsekvenser för kulturmiljön som helhet.  

Om samrådsförslaget inte genomförs och nollalternativet istället genomförs skulle ingen 
skalförskjutning ske, och bostäder skulle inte inredas i Bergslagsgården. Vyn in mot 
Sista supen skulle dock skymmas och verkstadsbyggnaden rivas. Nollalternativet 
bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för kulturmiljön. 

Övriga miljöaspekter 
För övriga miljöaspekter bedöms detaljplanen ge likvärdiga konsekvenser i samtliga 
jämförda alternativ. Val av dagvattenlösningar och sanering av markföroreningar 
kommer i samtliga alternativ att hanteras i enlighet med kommunala riktlinjer, utifrån de 
behov som föreligger på platsen. Förändringarna är små, men bedöms sammantaget 
vara positiva och bidra till en förbättrad dagvattenhantering i området. 

Den lokala luftmiljön gynnas på kort sikt av alternativ med färre bostäder och mindre 
ökning av antalet bilresor i området. På lång sikt och i ett större perspektiv kan fler nya 
centrala bostäder sammantaget bidra till att stärka underlaget för en redan god 
kollektivtrafikförsörjning. Nollalternativet samt alternativ 2 och 3 ger färre bostäder, 
medan samrådsalternativet och alternativ 1 ger fler bostäder. Ökningen av trafik är 
marginell och luftkvalitetsnormer bedöms inte överskridas. På kort sikt finns en risk för 
små negativa konsekvenser, med möjlighet till positiva konsekvenser på lång sikt. 

Samtliga alternativ ger små negativa konsekvenser för naturmiljön då de 
biotopskyddade alléträden sannolikt kommer att behöva tas ner. Även i alternativ 3 
”mer grönska” kan sanering av markföroreningar och arkeologi medföra att träden kan 
behöva avverkas. Träden saknar särskilda naturvärden, men ska enligt dispensansökan 
ersättas med nya alléträd samt fågelholkar på annan plats. Nollalternativet innebär ett 
svagare skydd, då inte samtliga träd omfattas av biotopskydd. Kärleksparken omvandlas 
till allmän platsmark/park där strandskydd återinträder i alla alternativ utom noll-
alternativet.  
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Samlad bedömning 
Samtliga negativa konsekvenser för luft, mark, vatten och natur bedöms kunna hanteras 
genom anpassningar och skadeförebyggande åtgärder. 

I tabell 3 på nästa sida redovisas en samlad bedömning för nollalternativet och 
samrådsförslaget till detaljplan. En sammanfattande tabell för samtliga miljöaspekter 
redovisas i den inledande sammanfattningen. 
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Tabell 3. Samlad miljöbedömning jämförelse samrådsförslag och nollalternativ. 

              
Positiva Inga Marginella Små Måttliga Stora Mycket stora 

 
Miljöaspekt Samrådsförslag  Nollalternativ  

Kulturmiljö Ny bebyggelse i kvarteret Mjölnaren 14 och 15 
innebärande en skalförskjutning samt ett större 
ianspråktagande av mark, rivningen av den i den 
antikvariska förundersökningen utpekade 
verkstadsbyggnaden, risk för förvanskande 
åtgärder vid anordning av bostäder i 
Bergslagsgården, samt 
tillgänglighetsanpassning/ingrepp i Kärleks-
parkens husterrasser. 

Stora negativa konsekvenser för miljön. 

 Den i den antikvariska utredningen utpekade 
verkstadsbyggnaden rivs, vyn in mot Sista supen skyms 
och Västgötagatan återfår ej sin rumslighet. 

Måttlliga negativa konsekvenser för kulturmiljön. 

 

Markmiljö Sanering av konstaterade markföroreningar enligt 
kommunens rutiner enligt riskvärdering ger 
minskad risk för spridning av markföroreningar.  

Positiva konsekvenser för miljön. 

 Sanering av konstaterade markföroreningar enligt 
kommunens rutiner om riskvärdering ger minskad risk 
för spridning av markföroreningar.  

Positiva konsekvenser för miljön. 

 

Luftmiljö Risk för marginell ökning av fordonstrafik kopplat 
till nya bostäder på kort sikt. Utsläpp från trafik 
påverkar människors hälsa men bedöms inte 
medföra överskridande av MKN luft (partiklar och 
NO2). Bidrar långsiktigt till kommunens strategi att 
förtäta staden som förutsättning för hållbart 
resande. 

Risk för måttliga negativa konsekvenser på 
kort sikt. Möjlighet till positiva konsekvenser 
på lång sikt. 

 Lägre byggnader med färre bostäder ger sannolikt en 
mindre trafikökning och minskad risk för trafikrelaterade 
utsläpp till luft. Bidrar inte långsiktigt med samma 
underlag för kollektivtrafik.  

Risk för små negativa konsekvenser på kort sikt. 
Viss möjlighet till positiva konsekvenser på lång 
sikt.   

 

 

 

Vattenmiljö Kommunens riktlinjer för dagvatten ska tillämpas, 
vilket innebär minskad risk för negativ påverkan 
från dagvatten.  

Positiva konsekvenser. 

 Kommunens riktlinjer för dagvatten ska tillämpas, vilket 
innebär minskad risk för negativ påverkan från 
dagvatten.  

Positiva konsekvenser. 

 

Naturmiljö Kärleksparken planläggs som allmän 
platsmark/park. Eventuella åtgärder ska prövas 
mot byggnadsminnet samt mot strandskydd som 
återinträder.  

Biotopskyddade alléträd avverkas för att ge 
utrymme för planerad bebyggelse. Träden saknar 
särskilda skyddsvärden men ekosystemtjänster 
ska kompenseras och nya alléträd planteras på 
annan plats. 

Små negativa konsekvenser på kort sikt genom 
avverkning av alléträd. Konse-kvenserna kan 
begränsas genom kom-pensatoriska åtgärder.  

 Svagare skydd för Kärleksparkens funktion som park då 
den inte kommer att omfattas av strandskydd eller 
omvandlas till allmän platsmark park. Ingen tillgäng-
lighetspassning genomförs vilket innebär negativa 
konsekvenser för grönstråket utmed Motala ström 
Åtgärder måste prövas utifrån byggnadsminne för 
Bergsbron 7.  

Alla alléträd som kommer att påverkas av projektet 
omfattas inte av biotopskydd, vilket ger svagare stöd i 
prövningen och krav på kompensatoriska åtgärder. 

Små negativa konsekvenser som riskerar att bli 
bestående då de formella skydden inte är lika starka. 
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8. Påverkan på miljömål och annan 
miljöhänsyn 

8.1 Relevanta miljömål 
Nationella miljökvalitetsmål 

God bebyggd miljö 
Samrådsförslaget innebär en både positiv och negativ måluppfyllelse för målet ”God 
bebyggd miljö”. Samrådsförslaget innebär stora negativa konsekvenser för 
miljöaspekten kulturmiljö, framförallt genom upplevelsen av den för staden unika 
småskaligheten längs med den medeltida gatusträckningen Västgötegatan.  

Alternativet motverkar därmed den precisering av målet ”God Bebyggd miljö” som 
benämns Kulturvärden i bebyggd miljö. Samtidigt bidrar planförslaget till 
måluppfyllelse då det möjliggör en effektivare markanvändning. När detaljplanen är 
genomförd kan flera människor bo nära arbetsplatser, butiker, park och skolor, vilket 
minskar behovet av transporter med bil i vardagen. Målet kan påverkas negativt om de 
nya boende ändå kör bil ofta, eftersom mer trafik ger ökade bullernivåer. Detaljplanen 
möjliggör ett trettiotal nya bostäder och lokaler för två nya verksamheter i en befintlig 
och tät stadsbebyggelse. Mer yta lämpad för utevistelse skapas på bostadsgården. 
Stadens gröna stråk förstärks genom åtgärder utmed Motala ström. 

Frisk luft 
Målet ”frisk luft” kan eventuellt påverkas negativt av ökade trafikmängder. Ökningen 
och påverkan är marginell. Långsiktigt kan en förtätning av bostäder i centrala 
innerstadslägen bidra till att minska bilberoende och utsläpp från trafiken. 

Ett rikt växt- och djurliv 
Målet ”Ett rikt växt- och djurliv” påverkas negativt, i och med att flera träd i en trädrad 
måste avverkas för att den nya bebyggelsen kan uppföras. Effekten kan mildras genom 
att kompensera med plantering av nya alléträd i närheten och genom uppsättning av 
fågelholkar i Kärleksparken. Krav på plantering i bostadsgården bidrar till nya 
ekosystemtjänster i en tät stadsmiljö. 

Giftfri miljö 
Marken inom planområdet är förorenat och ska saneras innan den kan bebyggas. Detta 
medför en positiv påverkan på målet ”Giftfri miljö”. Eftersom området är relativt litet 
blir inte den positiva påverkan betydande. 
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Kommunala miljörelaterad mål 

Mål 3 Bostadsbyggande 
Samrådsförslaget bidrar i större utsträckning än gällande plan till att uppfylla 
kommunens mål om bostadsbyggande.  

Mål 6 Trygg fysisk miljö  
Samrådsförslaget bidrar till att skapa tryggare fysiska miljöer, dels genom att göra  
Kärleksparken tillgänglig för alla och dels genom att skapa mer yta lämpad för 
utevistelse. Detta gynnar särskilt barn då en tidigare parkering omvandlas till 
bostadsgård. 

8.2 Påverkan på miljökvalitetsnormer 
Ett verktyg för hållbar utveckling är de nationella miljömålen för frisk luft, rent vatten 
och en god bebyggd miljö. De övergripande målen definieras i miljökvalitetsnormer för 
vatten, luft och buller. Enskilda kommuner är skyldiga att i sin planering och 
planläggning iaktta gällande miljökvalitetsnormer. Åtgärder får inte medföra att 
miljökvalitetsnormer försämras eller överträds. Kommuner är även skyldiga att bidra till 
att genomföra beslutade åtgärdsprogram utifrån sitt ansvar.  

Prövning av ny bebyggelse gentemot MKN sker genom detaljplanen. En detaljplan får 
inte antas om dess genomförande skulle medverka till att en miljökvalitetsnorm inte 
följs (Naturvårdsverket, 2019). 

Miljökvalitetsnorm luft  
För utomhusluft finns miljökvalitetsnormer för vissa ämnen som medför risk för miljön 
och människors hälsa. Normerna regleras i förordning (2001:527) om 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft och omfattar kvävedioxid, kväveoxider, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10), och ozon. Generellt i Sverige 
finns det risk för haltnivåer som överstiger miljömålens preciseringar för marknära 
ozon, partiklar och bensen (Naturvårdsverket, 2020).  

I Norrköping har vägtrafiken identifierats som den huvudsakliga källan till 
luftföroreningar. Höga halter förekommer i närheten av trafikleder och i slutna gaturum 
där luftomsättningen är dålig och luftföroreningar riskerar att ansamlas (Sweco, 2019). 
Norrköping har historiskt haft svårt att klara miljökvalitetsnormen för partiklar i luft, 
PM10, men inga överskridanden av miljökvalitetsnorm för partiklar har skett sedan 
2010 (SMHI, 2020). Det förra åtgärdsprogrammet avslutades 2015 efter beslut av 
länsstyrelsen. 

Trots en kraftig minskning av partikelhalterna i luft har halterna vissa år överskridit 
20 µg/m3 som är den så kallade nedre utvärderingströskeln för PM10. Överskrider 
mätresultaten den nedre utvärderingströskeln inträder i princip ett krav på kontinuerliga 
mätningar (Naturvårdsverket, 2019).  
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Dygnsmedelvärde för PM10 får inte överskrida MKN 50 microgram/m3 mer än 35 
gånger per år. Medelvärdet av alla dessa värden över året får inte överskrida MKN 40 
microgram/m3. De kontinuerliga mätningar av partiklar (PM10) som genomförs i realtid 
på Kungsgatan visar att halterna underskrider båda dessa gränser. Se årsmedelvärde i 
figur 42.  

 
Figur 42. Sveriges officiella statistik för partiklar (PM10) i gaturum. Gränsvärde MKN 
årsmedelvärde PM10 40µg/m3. Statistik avser mätpunkt Kungsgatan i Norrköping 
(Naturvårdsverket, 2020).  

Mätpunkten på Kungsgatan är klassificerad som trafikrelaterad.  

Gränsvärde för det nationella miljömålet ”Frisk luft” uppgår till årsmedelvärde 
20 µg/m3  (SMHI, 2020).  

Konsekvensbedömning 
Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande risk för att överskrida 
miljökvalitetsnormerna för luft, se avsnitt 7.3 Luftmiljö. Risken kan, i en akut situation, 
hanteras genom skadebegränsande åtgärder. Långsiktiga åtgärder för en förbättrad 
luftmiljö ingår i kommunens trafikstrategi.  

Miljökvalitetsnorm buller  
Inne i Norrköpings stad är framför allt trafikbuller både från väg- och spårväg ett 
problem som måste hanteras. Ljudmiljön i Norrköping kommer att påverkas av att 
staden utvecklas, växer och förtätas, varför planering och förebyggande arbete behövs 
där buller finns och uppstår. 
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I åtgärdsprogrammet för omgivningsbuller 2018-2022 (KS2018/1149) redovisas en 
handlingsplan med åtgärder för att minska bullrets negativa påverkan på människors 
hälsa, samt skapa en bättre ljudmiljö i Norrköpings kommun. Norrköpings kommun 
tillämpar Boverkets regler och riktvärden för bullernivåer vid bostadsbyggnader. 
Boverkets regler grundar sig på plan- och bygglagen, miljöbalken, samt Förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

En bullerutredning har utförts för två olika bebyggelsealternativ, med utgångspunkt i tre 
scenarier för trafik: nuläge (2014), samt år 2035, med eller utan Bergsbron öppen för 
allmän biltrafik. Bedömningen baseras på riktvärden enligt förordning (2015:216) med 
ändringar från 2017. Bullerutredningen indikerar att det kan vara problematiskt att år 
2035 kunna underskrida gällande riktvärden i scenariot med ökad trafikmängd och 
allmän biltrafik på Bergsbron. 

En generell bestämmelse i detaljplanen ställer krav på att riktvärden för buller ska 
uppfyllas. 

Konsekvensbedömning 
Bullerutredningen visar att riktvärden för ekvivalent ljudnivå klaras, förutom på 
markplan i planerad bebyggelse inom Mjölnaren 14 och 15 (WSP, 2020). Exploatering 
med bostäder bedöms vara möjlig, men skyddsåtgärder kan behövas i form av 
anpassade planlösningar och storlek. Potentialen att ordna en gemensam uteplats där 
riktvärden inte överskrids bedöms vara möjlig. 

Genom akustisk design av byggnader och utemiljö kan sannolikt bullersituationen 
förbättras. Exempel på åtgärder som Boverket lyfter fram som lämpliga i täta 
stadsmiljöer är dämpande fasadmaterial, anpassade takvinklar och en medveten 
utformning av utemiljön (Boverket, 2016). Buller kan även dämpas genom val av 
markbeläggning, vegetation och integrering av urbana aktustikskärmar. Platsens 
ljudkvalitet kan förbättras genom en parkmiljö med naturljud som porlande vatten.  

Konsekvensen för människors hälsa bedöms vara acceptabel. En förutsättning är att 
redovisade anpassningar genomförs och att planens krav på att gällande riktvärden 
uppfylls. Genom en medveten utformning av byggnader och utemiljö kan sannolikt 
ljudmiljön förbättras. 

Miljökvalitetsnorm vatten  
Enligt Europeiska unionens (EUs) vattendirektiv, som Sverige har förbundit sig att 
följa, ska alla vattenförekomster uppfylla kraven på god ekologisk status. För 
vattenförekomster som idag inte uppfyller kraven på god ekologisk status, beslutar 
vattenmyndigheten, med stöd av vattenförvaltningsförordningen, ett målår och ett lägsta 
kvalitetskrav som ska nås. För kraftigt modifierade vatten (KMV), med sämre 
förutsättningar att nå god ekologisk status, formuleras egna mål utifrån vattnets 
förutsättningar. Detta mål kallas ”god ekologisk potential”.   

Den ekologiska statusen i vattenförekomsten Motala ström (SE649609-150233) är 
klassad som otillfredsställande. Motala ström är utpekat som ett kraftigt modifierat 
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vatten, på grund av väsentligt påverkad hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd. 
De åtgärder som skulle krävas för att nå god ekologisk status skulle medföra en 
betydande negativ påverkan på samhällsviktig vattenkraftsverksamhet. Målet är att 
Motala ström ska uppfylla kvalitetskrav för god ekologisk potential år 2027.  

Vattendraget uppnår i nuläget ej god kemisk status. Lokalt uppmäts förhöjda halter av 
PFOS (perfluoroktansulfonsyra och dess derivater). Liksom i alla andra 
vattenförekomster i Sverige uppmäts även förhöjda halter för de så kallade ”överallt 
överskridande ämnena”: bromerade difenyletrar, samt kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. För övriga ämnen anges att den kemiska statusen är god, 
alternativt ej klassad.  

Enligt Motala Ströms Vattenvårdsförbunds recipientkontroll i Motala ström bedöms 
vattnets status i närmaste provtagningspunkt nedströms planområdet (Gb06) som god 
för både totalfosfor och metaller (MSV, Faktablad 2019). Sammanvägd näringsstatus 
vid kustvatten-stationen Lönö i Bråviken bedöms som måttlig, baserad på perioden juni 
– augusti 2019 (MSV, 2020). 

Enligt recipientkontroll 2019 (MSV, 2019) förekommer i Norrköpings stad 
punktutsläpp från flera industrier som tillför metaller, syretärande ämnen och närsalter. 
Punktkällor inom staden kan ge upphov till betydande påverkan på Motala ström och 
utgörs av olika typer av industri (både IED samt inte IED), förorenade områden samt 
deponier (VISS, 2021). 

En betydande påverkan kan, enligt Vattenmyndigheten Södra Östersjön, även kopplas 
till diffusa källor som urban markanvändning, transport och infrastruktur, samt 
atmosfärisk deposition (VISS, 2021). Tillförsel till vattendraget från diffusa källor i 
stadsmiljö sker genom avrinning av nederbörd via dagvatten.   

Åtgärdsprogram Motala ström   
Vattendelegationernas åtgärdsprogram slår fast att kommunerna ska genomföra sin 
översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att den 
bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Vattenmyndigheterna 
har dessutom särskilda åtgärdsprogram för prioriterade områden och ämnen. 

För att uppnå god ekologisk potential år 2027 i vattenförekomsten Motala ström 
(SE649609-150233) redovisas ett stort antal möjliga och planerade åtgärder. I 
Norrköpings stad pågår dessutom ett antal insatser med efterbehandling av miljögifter 
kopplat till miljöfarlig verksamhet, många har redan genomförts men ytterligare behov 
kvarstår. I den urbana miljön runt Motala ström utpekas även behovet att återskapa 
ekologiskt funktionella kantzoner. 

Påverkan på recipient 
Enligt kommunens modell för bedömning av risk för recipient att påverkas av 
dagvatten, kan risken för påverkan på recipient bedömas som låg, då dagvattenflödet är 
litet i förhållande till flödet i recipienten (Norrköpings kommun, 2019). Bestämmelser i 
planen bidrar till att begränsa dagvattenflödet från planområdet, vilket innebär att risken 
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för negativ påverkan sannolikt minskar. Minskning av parkeringsytor innebär minskad 
risk för utsläpp från fordon. 

Tillförsel av föroreningar till recipient begränsas genom sanering av markföroreningar 
samt planbestämmelser om ytor som anpassas för lokal infiltration. Planområdet är 
mycket litet i förhållande till den totala belastningen på recipienten. 

Konsekvensbedömning 
Planen medför förändringar av dagvattenhanteringen i enlighet med kommunens 
dagvattenpolicy, med ökad anslutning till dagvattennätet samt säkerställande av ytor för 
infiltration, vilket ger förutsättningar för en minskad påverkan på vattenkvaliteten i 
Motala ström. Genomförandet av planen kommer att innebära minskad belastning från 
parkeringsytor samt en sanering av markföroreningar utifrån de behov som identifieras i 
riskbedömning och riskvärdering. Åtgärden innebär en minskad risk för spridning av 
farliga ämnen till recipient. 

Förändringarna är små, men bedöms sammantaget vara positiva och bidra till 
förbättrade förutsättningar för ett åtgärdsarbete och kvalitetskontroll av dagvattnet.  

Planen bidrar till att uppnå rådande miljökvalitetsnorm och beslutat åtgärdsprogram. 

8.3 Uppföljning 
Luftkvalitet 
Kommunerna ansvarar för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna följs. Norrköping 
kommun ingår i Östergötlands luftvårdsförbund som regelbundet övervakar 
luftkvaliteten i kommunerna. Om miljökvalitetsnormerna överskrids ska ett 
åtgärdsprogram upprättas. Resultatet av miljöövervakningen sammanställs av SMHI, på 
uppdrag av Naturvårdsverket, i en årlig rapport (SMHI, 2020). Data finns även på 
Naturvårdsverkets portal.  

Från och med år 2021 ska PM10, PM2,5 och kvävedioxid mätas kontinuerligt.  

Buller  
Granskning av hur beslutade riktvärden kan nås sker i bygglovsprocessen.  

Vattenkvalitet 
Miljöövervakning sker inom ramen för recipientkontroll vatten. Recipientkontroll 
samordnas av Motala Ströms Vattenvårdsförbund som bedriver miljöövervakning inom 
hela Motala ströms avrinningsområde.  

Vid övervakningsstationen i Motala ströms utlopp undersöks återkommande vattenkemi 
i Motala ström.  
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8.4  Samlad bedömning av övriga lagstadgade skydd 
Riksintresse för kulturmiljö, miljöbalken kapitel 3 och 4 
Samrådsförslaget riskerar att innebära negativa effekter för delar av riksintresset 
Norrköping, genom att upplevelsen av den för staden unika småskaligheten, längs med 
den medeltida gatusträckningen Västgötegatan, delvis minskar. Den negativa påverkan 
berör framförallt de riksintressanta uttrycken ”Stadskärnan med enstaka bevarade 
medeltida drag” och ”den äldre stadens mer småskaliga bebyggelse”. Detta gäller både 
sett på avstånd från Motala ström och Bergsbron och i direkt anslutning till miljön, sett 
från Skvallertorget och Västgötegatan.  

Byggnadsminne, kulturmiljölagen 3 kapitlet 
Bedömningen är att samrådsalternativet riskerar att innebära negativa effekter på 
Byggnadsminnet genom inrättande av bostäder i de övre våningarna. Även 
tillgänglighetsanpassningen av parken innebär negativa effekter för byggnadsminnet, 
och tillstånd till ändring av byggnadsminnet kommer troligen att krävas (3 kap KML). 
Länsstyrelsen har lämnat tillstånd till ändring av byggnadsminnet vad avser en ny 
byggnad på Bergsbron 7. Uppförandet av denna bedöms inte medföra negativa effekter 
för byggnadsminnet. 

Fornlämningar, kulturmiljölagen 2 kapitlet 
Ny bebyggelse kan eventuellt påverka äldre källare samt andra lämningar under mark 
inom fornlämningsområdet i kvarter Bergsbron 7 och kvarter Mjölnaren. Tillstånd för 
ingrepp i fornlämning, alternativt schaktövervakning, kommer sannolikt att krävas (2 
kapitel KML). 

Plan- och bygglagen 8 kapitlet 13§ och 17§ 
Samrådsalternativet riskerar vidare att indirekt påverka upplevelsen av utpekade särskilt 
värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer inom planområdet, samt kan få negativa 
effekter på upplevelsen av områdets småindustriella historia, med anledning av 
rivningen av verkstadsbyggnaden som pekats ut som värdefull i den antikvariska 
förundersökningen. 

Strandskydd 
Inom kvartersmark samt allmän platsmark gata och torg upphävs strandskyddet med 
hänvisning till att marken sedan tidigare är ianspråktagen. I samband med ny 
planläggning kommer strandskydd återinträda för allmän platsmark/park och således 
fortsättningsvis att omfattas av strandskydd.  

Kommunens ställningstagande har bekräftats vid samråd enligt PBL 5:11 med 
länsstyrelsen 2020-06-22. 

Biotopskydd 
Ansökan om biotopskyddsdispens för avverkning av sex alléträd har inlämnats.  
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9. Bedömning av kumulativa effekter 
9.1 Nollalternativ 

9.2 Samrådsförslag/Planförslag 
Kulturmiljö 
Miljön inom och i anslutning till planområdet karaktäriseras av en äldre, småskalig 
bebyggelse om en till två våningar. Direkt i öster angränsar planområdet till fastigheten 
Sista supen 1 som nyligen bebyggts med en för kvarteret avvikande skala om upp till 
fem våningar. Såväl högdelen om fem våningar som de lägre partierna om fyra våningar 
är ett väl synligt inslag i siluetten sett från Motala ström och Bergsbron, se figur 43. 
Tillsammans med den redan genomförda skalförskjutningen kan en högre bebyggelse i 
den västra delen av kvarteret Mjölnaren få en negativ kumulativ effekt på upplevelsen 
av den äldre, småskaliga bebyggelsen i kvarteret. 

 
Figur 43. Vy från Bergsbron mot byggnaden Sista supen, den envåniga byggnaden i bildens 
mitt. Till höger i bild sticker den femvåniga hörnbyggnaden i kvarteret Mjölnarens östra hörn 
upp bakom den äldre, lägre bebyggelsen, söder om Västgötegatan. Även byggnadens lägre, 
fyrvåniga del är ett väl synbart inslag ovanför den äldre bebyggelsens siluett (KMV Forum 
2020).  

I anslutning till industrilandskapet har planarbete påbörjats för ytterligare detaljplaner 
som eventuellt skulle kunna påverka planförslagets kumulativa effekter på kulturmiljön 
på kort eller lång sikt. Fastigheterna som berörs; Kopparhammaren 2 och Berget 1:1 är 
belägna söder om Motala ström, väster om Kungsgatan. Inom kvarteret 
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Kopparhammaren 2 finns en envånig industribyggnad i tegel, försedd med sågtandstak 
av högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden är dock i dåligt skick efter en brand, och det 
är framförallt ytterväggarna som står kvar. Ansökan innebär nybyggnader, samt 
eventuell rivning av industribyggnaden och påbyggnad. Höjder och volymer har ännu ej 
preciserats, mer än att önskan är att bygga högre än befintligt. Området är beläget på 
andra sidan Motala ström, och med viss distans till kvarteret Mjölnaren.  

Risken att de två planerna, när de är utbyggda, skulle smälta samman bedöms därför 
som liten. Den samlade upplevelsen av industri- och stadslandskapet, sett av den som 
rör sig längs med Motala ström, kan dock påverkas om en fortsatt skalförskjutning 
förändrar karaktären mot Motala ström. Upplevelsen av den inom riksintresset utpekade 
och karaktärsgivande ”äldre stadens mer småskaliga bebyggelse” riskerar på sikt att 
påverkas om kvarvarande låga, äldre hus rivs, byggs på eller byggs för med högre 
byggnader.  

Vattenmiljö 
Åtgärder som minskar transporten av föroreningar till Motala ström bidrar sammantaget 
till att minska belastningen av näringsämnen och miljöföroreningar i Östersjön. En 
minskad tillförsel av näringsämnen ökar förutsättningarna att förhindra syrebrist i 
bottensedimenten med frisättning av gödande fosfor som konsekvens. Sanering av 
markföroreningar samt minskning av parkeringsytor i marknivå bidrar till minskad 
belastning av miljöstörande ämnen i havet. 

Buller och luftkvalitet 
Trafikmängderna på Bredgatan kan endast delvis relateras till antalet boende inom 
planområdet. Flödet av fordon bestäms av åtgärder i det större trafiksystemet. I 
trafikbullerutredningen redovisas olika scenarier för trafikutvecklingen på Kungsgatan 
och Bredgatan (WSP Environmental, 2020). Den kumulativa effekten kan bli både 
additiv eller motverkande, beroende på vilka åtgärder som genomförs, vilket bör 
beaktas i fortsatt trafikplanering. 

Naturmiljö 
Genom en medveten gestaltning av det nya torget kan flera funktioner byggas in som 
bidrar till att hantera kritiska miljöaspekter i planen. Grönytor kan projekteras för att 
fördröja och rena dagvatten och dämpa spridning av partiklar i luft. Torget kan 
användas för bullerbegränsande åtgärder som även kan skapa en rumslighet. Porlande 
vatten kan förbättra den upplevda ljudmiljön. Ytan är begränsad men kan ge möjligheter 
till positiva kumulativa effekter för miljön för både boende och besökare i planområdet.  
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10. Föreslagna åtgärder och motiv till valt 
alternativ 

Här följer en kort sammanfattning av redovisade motiv till alternativval och 
skadebegränsande åtgärder för respektive miljöaspekt som de redovisas i 
samrådsförslag till detaljplan. Som underlag för planarbete och MKB har Norrköping 
tagit fram ett PM med de utvecklingsalternativ som studerats, (Norrköpings kommun, 
2021).  

Underlaget får kompletteras och utvecklas efter granskning inför beslut om antagande 
av detaljplan. 

10.1 Miljöaspekt Kulturmiljö 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av området med bostäder, 
centrumverksamhet och kontor. Enligt fördjupade den översiktsplanen ska 
Industrilandskapet utvecklas till en tät, dynamisk och attraktiv del i centrala 
Norrköping. Samrådsförslaget möjliggör ett återskapande av en tidigare mer sluten 
kvartersstruktur, med medeltida ursprung.  

Inför samrådsförslaget har hushöjderna satts till en maxhöjd om fyra till fem våningar 
från förslagets urpsrungligen fem till sju våningar. För att begränsa de negativa 
effekterna på områdets höga kulturhistoriska värden har kommunen vidare lagt förslag 
på skydds- och varsamhetsbestämmelser för Bergslagsgården, byggnaden Sista supen 
samt för Kärleksparken. Vidare regleras utformningen på tillkommande bebyggelse 
genom utformningsbestämmelser, för att ansluta till karaktärsdrag hos befintlig 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Bestämmelserna rör exempelvis takformer, 
taklutning samt förbud för balkonger mot gata. 

10.2 Miljöaspekt Markmiljö 
De geotekniska aspekterna bedöms som goda. Förekomst av markföroreningar är kända 
och har utretts parallellt med planarbetet, både inom Mjölnaren 14 och 15 samt för 
Bergsbron 7. Dessa aspekter är inte alternativskiljande, då åtgärder kommer att 
genomföras utifrån kommunens rutiner och platsens förutsättningar. 

Markmiljö hanteras som en administrativ bestämmelse i plankartan med ändrad lovplikt 
och krav på anmälan av avhjälpandeåtgärd till Miljö och hälsa.   

10.3 Miljöaspekt Luftmiljö 
I detaljplanen hanteras översiktsplanens strategiska inriktning för stadens trafiksystem 
som en förutsättning, där Kungsgatan utpekas som ett regionalt stomlinjestråk för 
kollektivtrafik med möjlighet för spårbunden trafik. Om Bergsbron stängs för biltrafik 
påverkas utsläppsbilden av partiklar och risken för överskridande av miljökvalitetsnorm 
för luft (PM10) minskar.  
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Norrköping bedriver ett aktivt arbete med beteendepåverkan för hållbara resor samt 
fysiska anpassningar för att underlätta gång och cykel och begränsa biltrafiken. 
Västgötegatan utvecklas som ett av stadens primära gång- och cykelstråk.  

10.4 Miljöaspekt Vattenmiljö 
Bedömningen är att situationen inte förvärras jämfört med dagens markanvändning med 
markparkering. Antagande görs om att detaljplanen inte bedöms medföra någon 
anledning till särskilda åtgäder för att förbättra dagvattenkvaliteten från 
detaljplaneområdet. 

Kommunens riktlinjer för dagvatten ska tillämpas. Fastigheterna Mjölnaren 14 och 
Mjölnaren 15 bedöms kunna anslutas till dagvattennätet. Det finns en generell 
bestämmelse i plankartan rörande minimikrav för grönyta. 

10.5 Miljöaspekt Naturmiljö 
Kommunens utgångspunkt är att åstadkomma ökad tillgänglighet till Kärleksparken 
utifrån de förusättningar som råder på platsen. Nya öppna ytor för allmän tillgång 
avsätts för allmän platsmark PARK och TORG. Ny bostadsbebyggelse utmed 
Bredgatan ska uppföras i anslutning till fastighetgräns mot gatan, för att ansluta till den 
kulturhistoriskt värdefulla kvartersstrukturen. Detta medför att de biotopskyddade 
alléträden måste fällas för att ge plats för ny bebyggelse. En naturvärdesinventering har 
genomförts och träden bedöms sakna särskilda naturvärden.  

Kompensationsåtgärder kommer att genomföras. Ansökan om dispens från biotopskydd 
har sökts. 

11. Medverkande tjänstemän/konsult 
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av Marie Kristoffersson, Calluna AB 
samt Emy Lanemo och Lisa Sarban, KMV Forum, i samverkan med Jacquelyn Leiby 
och Magnus Gullstrand på samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 
 

Julia Stenström Karlsson  Jacquelyn Leiby 
enhetschef detaljplanering planarkitekt 
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