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Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom befintligt 
bostadsområde som utgör en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö som 
omfattar byggnader och grönstruktur.  

Planområdet är idag ett homogent utformat miljonprogramsområde som 
byggdes under 1960-talet. Det första miljonprogrammet i Norrköping, och 
det sista storskaliga byggnadsprojekt som är platsbyggt (sen kom 
Norrköpings elementfabrik). Bebyggelsemiljön med ett uppbrutet 
storkvarter runt en grönskande park utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Detaljplanen innebär att nya byggnader placeras utanför befintlig 
bebyggelse i anslutning till de gator som omger planområdet. Planområdet 
ska ges förutsättningar att införlivas i innerstaden och den nya bebyggelsen 
läggs med fasad intill de allmänna gatorna för att ge stadskaraktär. 
Lokalgator och infartsled görs om till stadsgator respektive stadshuvudgata 
med syftet att förbättra förutsättningarna för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. Utöver bostadsbebyggelse möjliggörs för 
centrumverksamhet, vårdboende, skola och parkeringshus. Totalt beräknas 
detaljplanen möjliggöra för drygt 400 nya lägenheter. 

Detaljplanen medger ny bebyggelse främst på nuvarande markparkering. 
Bilparkering föreslås i framtiden ske i två parkeringshus inom området. 
Längs med Skarphagsleden föreslås ny bebyggelse vilket påverkar 
nuvarande grönområden. Kommunen har fått beviljad dispens från 
länsstyrelsen för att ta ner stora delar av nuvarande trädallé längs med 
Skarphagsleden. Detta ersätts med en ny allé när Skarphagsleden görs om 
till stadshuvudgata.  

Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Behovsbedömningen pekar på att den nya detaljplanen inte 
medför en risk för påtaglig skada för berörda riksintressen enligt 3 och 4 
kapitlet miljöbalken eller risk för överskridande av beslutade 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 
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1. Inledning 

1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser och illustrationer 

Till planhandlingarna hör även: 
• Planbeskrivning 
• Behovsbedömning 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 
• Gestaltningsprogram 

 
Plankartan är juridiskt bindande. 

Beskrivning av ändringar som gjorts i planbeskrivningen och i övriga 
handlingar finns i granskningsutlåtandet. 

Revidering i planbeskrivningen framgår av markering i marginalen. se 
vidstående figur. 

1.2 Planprocessen – en översikt av standardförfarande 
Den aktuella detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- 
och bygglagen (2010:900) 5 kapitlet 7 § då: 

1. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. 

2. Detaljplanen bedöms inte vara av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, då planen är 
förenlig med de politiska beslut och inriktningar som 
kommunfullmäktige tidigare beslutat om i gällande 
översiktsplan. 

3. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Rev. 
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Figur 1. Planprocessen, standardförfarande. 

Planprocessen börjar när en intressent begär en ny eller ändrad detaljplan. 
Intressenten kan till exempel vara en privatperson, ett företag eller 
kommunen själv. Ett planprogram kan göras vid behov av tydligare 
inriktningar för det fortsatta detaljplanearbetet. I detta fall bedöms program 
inte var nödvändigt att upprätta. 

Ett samrådsförslag upprättas och skickas ut för samråd med länsstyrelsen, 
kommunala lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda 
fastighetsägare, kommunala enheter, med flera. Planförslaget bearbetas 
bland annat efter de synpunkter som lämnats under samrådstiden. Därefter 
ställs förslaget ut för granskning. 

När granskningstiden är slut kan planförslaget bearbetas igen innan den 
antas, antingen av samhällsplaneringsnämnden eller kommunfullmäktige. 
För att ha rätt att överklaga den antagna planen måste skriftliga synpunkter 
ha lämnats in till kommunen senast innan granskningstiden gått ut. 
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2. Planens huvuddrag 

2.1 Planområdet 
Planområdet omfattar norra delen av stadsdelen Ektorp och är beläget 
relativt centralt i Norrköping, strax söder (200 meter) om Södra 
promenaden. Planområdets areal uppgår till drygt 15 hektar och avgränsas 
av Fotbollsgatan i norr, Ektorpsgatan i öst, Skarphagsleden i söder och 
Idrottsgatan i väst. 

Områdets bebyggelse är uppförd under 1960-talet efter modernistiska ideal 
med uppbrutna kvarter av lamellhus placerade kring den lokala parken. Den 
låga bebyggelsetätheten med stora grönområden ger en förstadskaraktär 
trots det centrala läget. Området är trafikseparerat med parkeringsplatser i 
anslutning till omgivande gator vilket ger en bilfri miljö kring bebyggelsen 
och inom parkområdet. Förutom en förskola så består området i princip 
enbart av bostadsbebyggelse med tillhörande gemensamhetslokaler. Totalt 
finns 471 lägenheter i området. 

Norr om planområdet ligger ett mindre institutionsområde med övervägande 
del skolverksamhet (Ebersteinska gymnasiet och Ektorpsringen) men även 
viss annan verksamhet som vårdboende och bostäder. Angränsande till detta 
område ligger Södra Promenaden som markerar gränsen till den gamla 
rutnätsstaden. Öster om planområdet ligger en fotbollsarena som under 
matchdagar genererar stora flöden människor. Söder om planområdet ligger 
den södra delen av Ektorp och stadsdelens centrum där det bland annat finns 
dagligvaruhandel, kyrka och restaurang. I södra Ektorp finns även förskolor, 
skolor och fritidsgård. Skarphagsleden som markerar gränsen mellan norra 
och södra Ektorp fungerar idag som infartsled från Söderleden. I väst ligger 
ett verksamhetsområde för småindustri, Borgs industriområde, och i 
nordväst ligger bostadsområdet Kneippen. 

Inom planområdet ligger fastigheterna Kedjan 1, Laget 1, Laget 2, Klubben 
1, Klubben 2, Hörnan 2, Hörnan 3, Hörnan 4, Vilbergen 1:1, Såpkullen 1:1 
och Kneippen 1:1. 

Fastigheterna inom planområdet ägs dels av Norrköping kommun, dels av 
det kommunala bolaget Hyresbostäder i Norrköping AB. 
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Figur 2. Planområdet och den centrala rutnätsstaden som avgränsas av promenaderna. 
Karta: Norrköpings kommun. 

 

Figur 3. Planområdet och den centrala rutnätsstaden som avgränsas av promenaderna. 
Karta: Norrköpings kommun. 
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2.2 Planens syfte och bakgrund 

Syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom befintligt 
bostadsområde som utgör en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö som 
omfattar byggnader och grönområden.  

Bakgrund 
Norrköping växer och befolkningsprognosen visar att kommunen år 2025 
kommer ha 158 000 invånare och behöver bygga 1000 nya bostäder per år 
fram till dess (Norrköpings kommun, 2018) . Norrköping har som riktlinje 
att växa inifrån – ut vilket innebär att majoriteten av de nya bostäderna 
kommer tillkomma på centralt belägna platser för att kunna utnyttja 
befintlig infrastruktur och motverka en utspridd stad. I Översiktsplan för 
staden (2017) inkluderas stadsdelen Ektorp i utvecklingsområde centrum, 
som ett av flera områden som pekas ut för bebyggelseutveckling där en tät 
och blandad bebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet efterfrågas.   

Detaljplanen för fastigheten Kedjan 1 med närområde är som en av flera 
detaljplaner del i Västra staden som är ett övergripande 
stadsutvecklingsprojekt som koordinerar utvecklingen i flera stadsdelar i 
Norrköpings västra delar. Västra staden är idag till stor del präglat av 1960-
talets stadsbyggnads ideal med förhållandevis utglesad bebyggelse och 
föreslås i framtiden kompletteras med ny bebyggelse, och skapa en ny 
stadsmässig struktur som blir en förlängning av innerstaden.  

3. Tidigare ställningstaganden 

3.1 Översiktsplanen 
Översiktsplan för staden, antagen 2017, utgår från principen att staden ska 
växa inifrån och ut. Norrköpings behov av 1000 nya bostäder/år medför 
krav på effektiv användning av mark- och vattenresurser och därför föreslås 
huvuddelen av ny bebyggelse tillkomma genom förtätning. Ny bebyggelse i 
staden ska i huvudsak uppföras enligt nedanstående prioriteringsordning: 

1. På kvartersmark och redan hårdgjorda ytor, exempelvis 
parkeringsplatser 

2. Förtätning av glest bebyggda stadsdelar 

3. Grönytor av låg kvalitet tas i anspråk  

Stadsdelen Ektorp, som detaljplanen för Kedjan 1 m.fl. ingår, är i 
översiktsplanen del av utvecklingsområde centrum och ska utvecklas med 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 9(100) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2015/0196 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

blandad bebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet. Planområdet berörs 
även av riktlinjerna för utvecklingsområde Skarphagsleden/Ektorp. 

Följande riktlinjer måste detaljplanen förhålla sig till:   

- Människors möjlighet till kulturell och fysisk aktivitet ska öka i 
staden 

- Hög arkitektonisk nivå på bebyggelse 
- Kulturhistoriska värden i bebyggelsen ska beaktas för att höja 

stadens attraktivitet 
- Stadsdelen ska vara och upplevas vara tillgänglig för alla 
- Åtgärder som reducerar behovet av biltrafik ska alltid vidtas 
- Bilparkering ska i normalfallet förläggas i anläggning eller under 

mark 
- Bottenvåningar ska i största möjliga mån inrymma lokaler 
- Det totala antalet träd ska inte minska 
- Översvämningsrisker från Motala ström ska hanteras 
- Skarphagsleden ska på sikt omvandlas till stadsgata 
- Bostadsområdet bör kompletteras med bebyggelse av andra 

boendeformer än de som finns i Ektorp idag. 
 
Utöver dessa ovanstående riktlinjer som mer specifikt berör planområdet så 
innehåller översiktsplanen för staden olika tematiska riktlinjer, till exempel 
för bostäder, det offentliga rummet, grönstruktur och trafik. Dessa redovisas 
löpande i planbeskrivningen vid behov.  

Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanens intentioner.  

3.2 Riksintressen 

Flyghinderfri zon 
Planområdet ligger inom riksintresset flygzon, enligt länsstyrelsens 
definition. Framtida bebyggelses byggnadshöjd kommer, genom 
planbestämmelser, att begränsas av kraven på flyghinderhöjd. Detta innebär 
att ny- och ombyggnation kommer att begränsas av den flyghinderhöjd som 
gäller i området. Inom planområdet gäller en flyghinderhöjd om + 54,7 
meter över nollplanet. Detta innebär att nya byggnader och föremål, eller 
påbyggnader på existerande byggnader och föremål, inte får överskrida en 
totalhöjd om + 54,7 meter över nollplanet. 

Befintlig bebyggelse som idag överskrider flyghinderhöjden, ett 13-
våningar högt punkthus, kommer att regleras till sin nuvarande höjd över 
nollplanet, och kommer därmed ej att följa begräsningen om +54,7 meter 
över nollplanet. 
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Figur 4. Område (transparent rödmarkerat) där flyghinderhöjden + 54,7 meter över 
nollplanet begränsar bebyggelsens höjd vid ny- och ombyggnation. Karta: Norrköpings 
kommun. 

3.3 Gällande detaljplaner 
Gällande detaljplaner inom planområdet anger idag användningsområde 
”bostadsändamål”, ”parkerings- och garageändamål” ”allmänt ändamål”, 
”allmän plats: park eller plantering”, ”allmän plats: gata eller torg”, 
”huvudgata” och ”lokalgata”. Våningsantal är satt till tre våningar förutom 
på en byggnad, som är satt till 12.  

Inom planområdet finns följande gällande detaljplaner: 

• Stadsplan för Ektorp jämte delar av Strömbacken och Såpkullen 
samt ändringar av stadsplan för Borgs industriområde m.m. i 
Norrköping (0581K-22A:5006), fastställd 1963 

• Ändring av stadsplan inom stadsdelen Ektorp i Norrköping. Del av 
kvarteret Hörnan (0581K-22A:3104), fastställd 1966 

• Detaljplan för Ormen m fl inom Kneippen i Norrköpings kommun 
(0581K-P98/21), laga kraft 1998 

• Detaljplan för kvarteret Ormen med närområde inom Kneippen i 
Norrköping (0581K-P10/28), laga kraft 2010 

• Detaljplan för Kv Planen mm inom Ektorp i Norrköpings kommun 
(0581K-P03/15), laga kraft 2003 

Följande planer angränsar till planområdet: 
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• Detaljplan för Kv. Vattentornet m fl inom Kneippen i Norrköping 
(0581K-P00/3), laga kraft 2000 

• Detaljplan för delar av fastigheten Såpkullen 1:1 och 1:2 
(Skarphagsleden och Idrottsparken) inom Såpkullen i Norrköping 
(0581K-P13/25), laga kraft 2013 

• Detaljplan för del av fastigheterna Ormen 23 och 24 inom Kneippen 
i Norrköping (0581K-P16/21), laga kraft 2016 

Genomförandetiden har gått ut på samtliga gällande detaljplaner inom 
planområdet. 

 

Figur 5. Kartan visar berörda detaljplaner i anslutning till planområdet. Karta: 
Norrköpings kommun. 

3.4 Gällande tomtindelning 
Inom planområdet finns följande gällande tomtindelningar: 

• Förslag till tomtindelning inom kvarteret Hörnan i stadsdelen 
Ektorp i Norrköping (0581K-22B:2267), fastställd 16 januari 1964 

• Förslag till tomtindelning inom kvarteret Kedjan i stadsdelen Ektorp 
i Norrköping (0581K-22B:1076), fastställd 2 januari 1964 

• Förslag till tomtindelning inom kvarteret Klubben i stadsdelen 
Ektorp i Norrköping (0581K-22B:1070), fastställd 5 juli 1963 

Rev. 
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• Förslag till tomtindelning inom kvarteret Laget i stadsdelen Ektorp i 
Norrköping (0581K-22B:1071), fastställd 5 juli 1963 

• Förslag till ändrad tomtindelning inom del av kvarteret Hörnan i 
stadsdelen Ektorp i Norrköping (0581K-22B:2318), fastställd 23 
december 1966 

 

Figur 6. Tomtindelning inom planområdet. Karta: Norrköpings kommun, 2020. 

I samband med antagandet av denna detaljplan kommer tomtindelningen att 
upphöra.  

3.5 Övriga kommunala beslut 

Beslut om planläggning 
2015-06-16 § 141, ger dåvarande stadsplaneringsnämnden 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del 
av Kedjan 1 med närområde inom Ektorp i Norrköping. 

2016-04-19 § 72, ger dåvarande stadsplaneringsnämnden 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utvidga planområdet och upprätta ett 
förslag till detaljplan för fastigheterna Kedjan 1, Laget 1, Laget 2, Klubben 
1, Klubben 2, Hörnan 3 och Hörnan 4, samt delar av fastigheterna Vilbergen 
1:1, Såpkullen 1:1 och Kneippen 1:1 inom Ektorp i Norrköping. 

Riktlinjer för arkitekturstaden Norrköping 
Kommunens riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad - ”Arkitekturstaden 
Norrköping”, antagen 2018 - ska gälla i samhällsbyggnadsprocessens alla 

Rev. 
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skeden, från tidig idé till färdig byggnad eller plats. Riktlinjen anger sju 
stycken strategier för hur detta uppnås:  
 

1. Arkitekturen ska berika. När Norrköping växer ska vi alltid ha ett 
helhetsperspektiv.  

2. Arkitekturen ska respektera sin omgivning. Arkitekturen i 
Norrköping ska gestaltas i relation till sin omgivning och respektera 
var tids arkitektur, stadsdels- och områdeskaraktär.  

3. Arkitekturen ska stärka kulturmiljön. Vi ska förvalta såväl de 
befintliga som de framtida kulturhistoriska värdena på ett klokt, men 
samtidigt innovativt sätt. Det ska vara tydligt avläsbart vad som är 
gammalt och vad som är nytt.  

4. Arkitekturen ska ha ett formspråk med hög kvalitet. Nya byggnader 
och platser ska vara goda representanter för vår tids arkitektur. Hög 
arkitektonisk kvalitet med omsorg om detaljplaner ska eftersträvas.  

5. Arkitekturen ska främja social integration och interaktion. 
Norrköping ska vara en integrerad och blanda stad där människan är 
i fokus. Arkitekturen ska fånga stadens mångfald.  

6. Arkitekturen ska främja stadslivet. När vi förtätar ska vi skapa 
gynnsamma förutsättningar för stadslivet. Med levande 
bottenvåningar och omsorgsfullt utformade stadsrum upplevs staden 
trygg, vilsam, mänsklig och intressant.  

7. Arkitekturen ska åldras vackert och värdigt. I Norrköping 
underhåller och stärker vi vårt byggnadsbestånd. Vi bygger 
materialmässigt, ekologiskt, funktionellt och estetiskt hållbart.  

Stadsutvecklingsprojekt Västra staden 

Förstudie Västra staden 
Inom ramen för det övergripande samhällsbyggnadsprojektet Västra staden 
har en förstudierapport (antagen 2019) genomförts som beskriver ramar för 
den framtida stadsbyggnaden, dess nyttoeffekter och de utredningar som 
genomförts.   

Projektets nyttoeffekter: 

- 4000 nya boende år 2030 

- Funktionell blandning av bostäder, kontor, handel osv.  

- Social blandning i form av människor i olika ålderskategorier, 
inkomstgrupper, sociokulturella grupper osv.  

-  Estetisk blandning där byggnader inom ett område varierar 
stilmässig, höjdmässigt och materialmässigt 
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- Integrering av området med innerstad samt omkringliggande delar 
av Kneippen, Såpkullen, Industrilandskapet och Söderstaden 

- Ökat serviceutbud, dubbelt så många lokaler och en stor variation av 
kommersiellt utbud 

- Projektområdet ska uppleva tryggare och attraktivare år 2030 med 
väl gestaltad offentlig miljö och bebyggelse 

En integrationsanalys visar att hela västra staden kommer bli mer integrerad 
med den omgivande staden om området utvecklas som föreslaget i 
förstudien. Speciellt två stråk i närheten av planområdet bedöms ha god 
utvecklingspotential för ökade flöden och är särskilt intressanta för 
kommersiell- och samhällsservice. Dessa är norra delen av Ektorpsgatan 
samt Ektop centrum.   

 

Figur 7. Linköpingsvägen/nord-sydligt gång- och cykelstråk; Ektorps centrum, samt norra 
delen av Ektorpsgatan. (blått: bil; svart: gång och cykel). Planområdet är markerat med 
rött streck. Karta: Norrköpings kommun  

Stadsbyggnadsvision Västra staden 
En stadsbyggnadsvision har tagits  fram för projektområdet Västra staden 
vilket syftar till att vara ett stöd för den sammanhållna utvecklingen i 
området och vägledande för kommun och byggherrar. 
Stadsbyggnadsvisionen är indelad i tre olika strategier som ska leda till 
projektets måluppfyllelse och ett förverkligande av visionen, där Västra 
staden är en del av innerstaden med stort fokus på det offentliga rummet 
och ett levande stadsliv.  
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4. Planförutsättningar och planförslag 

4.1 Markanvändning 

Befintlig användning 
Planområdet används idag framförallt till bostadsändamål med inslag av 
parkerings- och garageändamål, samt för skoländamål och park. 

Föreslagen användning 
Denna detaljplan ökar byggrätten inom tidigare områden avsatta för 
markanvändningen bostäder. Detaljplanen kompletterar även området med 
markanvändning för vårdboende, parkeringshus och besöksanläggning. 
Markanvändningen längs med Skarphagsleden, Ektorpsgatan, Idrottsgatan 
och Fotbollsgatan kommer även att möjliggöra för markanvändningen 
Centrum (C). Centrum inrymmer en kombination av olika verksamheter 
som handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga 
centralt eller vara lätta att nå. I korsningen Ektorpsgatan/Fotbollsgatan 
kommer lokaler i bottenvåning att vara ett krav och ett nytt torg föreslås. 
Platsen för torget ligger längs med ett stråk med stora människoflöden. Det 
kommer även finnas ett krav på centrumlokaler i bottenvåningen i hörnet 
mot Ektorpsgatan och Skarphagsleden samt i mot entrétorg/Skarphagsleden.  

Stora delar av befintlig parkmark kommer bevaras som park men vissa delar 
av områdets utsträckning kommer justeras. I norr tas kvartersmark i anspråk 
för att utöka parkområdet och andra delar av befintlig park kommer få 
användningarna gång- och cykelväg, skola, och teknisk anläggning. Ett 
användningsområde för teknisk anläggning bekräftar också en befintlig 
transformatorstation i planområdets norra del. 

Inom fastigheten Laget 1 blir det möjligt att inrymma verksamheter som 
kompletterar bostadsändamål, kontor eller besöksanläggning. 
Besöksanläggning kan till exempel vara ett mindre Naturum eller en 
konsthall. Exempel på verksamheter som kompletterar bostadsändamål kan 
vara servicehus med leveransboxar vid e-handel, foodtruck, cykelreperation 
och laddstationer.  
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Figur 8. Karta som visar förslag till ny markanvändning inom detaljplaneområdet. Karta: 
Norrköpings kommun, 2021. 

 

Kvartersmark: 
B Bostäder. 
BC Bostäder och centrum. 
DBC Vård, bostäder och centrum. 
E Tekniska anläggningar. 
B1KR Bostadskomplement, kontor och besöksanläggning. 
PBC Parkering, bostäder och centrum. 
S Skola. 
 
Allmänplatsmark: 
GATA1  Stadshuvudgata.   
GATA2  Lokalgata.  
GÅNG- OCH CYKEL Gång- och cykeltrafik. 

PARK  Park. 
NATUR  Natur. 
TORG   Torg. 

Plankartan 
Markanvändning 
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Stadsbyggnadsidé och -principer 
I förslaget till detaljplan möjliggörs för en förtätning av befintligt 
bostadsområde som ligger i linje med målen för stadsutvecklingsprojektet 
Västra staden och dess stadsbyggnadsvision (2020) som syftar till att 
förlänga innerstaden. Stadsbyggnadsvisionen innehåller tre olika strategier 
för, 1, Strategi för det offentliga rummet, 2, strategi för kvartersmark och 3, 
strategi för hållbar stadsutveckling.  

Inom detaljplaneområdet blir det ett möte mellan befintlig bebyggelse, ett 
1960-talsområde med förortskaraktär, och den nya, mer stadsmässiga 
bebyggelsen som förlänger innerstaden. När området förtätas bevaras och 
utvecklas nuvarande kvaliteter i området samtidigt som nya, stadsmässiga 
kvaliteter tillkommer. Det görs genom att förtätningen sker genom en tydlig 
logik, där en ny årsring av bebyggelse tillförs utanför den gamla. Det här 
gör att de kvaliteter som bedöms som viktigast, den nuvarande strukturen 
med bebyggelse och den inre parkmiljön bevaras. Parkområdet förblir i 
princip fritt från biltrafik och erbjuder en grön oas för människor i alla 
åldrar även i framtiden. Den nya bebyggelsen kommer tillkomma utanför 
den befintliga bebyggelsen, främst på de markparkeringsplatser som ligger 
längs med lokalgatorna Idrottsgatan, Ektorpsgatan och Fotbollsgatan. Här 
placeras de nya byggnaderna längs med lokalgatorna för att skapa ett nytt, 
stadsmässigt, gaturum med möjlighet till lokaler i bottenvåning. Entréerna 
placeras mot gatan och skapar nya förutsättningar för människoflöden som 
bidrar till ett attraktivt gaturum med liv och rörelse. 

Följande principer är bärande i stadsbyggnadsidén: 

• Stadsmässighet: En ökad stadsmässighet där föreslagen bebyggelse 
placeras längs med de nya stadsgatorna för att skapa ett attraktivt 
och levande gaturum. 

• Kulturmiljö: Stor hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön och dess 
mest framträdande kvaliteter bevaras och utvecklas. 

• Grönska: Planområdet ska även i framtiden vara en grönskande del 
av Norrköping och ny bebyggelse har placerats så att karaktären av 
en grön stadsdel kan bevaras. Den centrala lokalparken är en 
karaktäristisk för området och ska förädlas. 

• Funktionsblandning: På vissa platser där flödena av människor antas 
bli höga ställs krav på lokaler i bottenvåning. Inom den nya 
bebyggelsen uppmuntras funktionsblandning och 
verksamhetslokaler i bottenplan. 
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Gestaltning 

Till planhandlingarna hör Gestaltningsprogram för detaljplan för Kedjan 1 
med närområde inom Ektorp i Norrköping (2020) som redogör för de 
gestaltningsmässiga ramarna för planförslaget. Gestaltningsprogrammet 
gäller för allmän plats såväl som för kvartersmark. Gestaltningen av 
planförslaget styrs av följande generella riktlinjer: 

• Den nya bebyggelsen ska ha ett formspråk och en materialisering 
som knyter an till gestaltningsprinciper som är karaktäristiska för 
den befintliga modernistiska bebyggelsen  

• Ny bebyggelse ska placeras längs med allmän plats för att skapa ett 
urbant gaturum. 

• Tydligt vad som är offentligt och privat. Se figur 9. 

• Grönska är ett bärande karaktärsdrag på allmän platsmark såväl som 
på kvartersmark. 

• Lokalgator utformas som stadsgator. 

Kommunens riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad - ”Arkitekturstaden 
Norrköping” - ska gälla i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden, från 
tidig idé till färdig byggnad eller plats.  

 

Figur 9. Principskiss där funktionsblandad, ny bebyggelse placeras i fastighetsgräns mot 
allmän plats för att skapa ett tydligt definierat offentligt rum. Mellan ny bebyggelse och 
bebyftlig bebyggelse ges förutsättningar för privata innergårdar. Illustration: Norrköpings 
kommun, 2020. 

Bebyggelsens och områdets karaktär 

Förutsättningar 

Det befintliga området uppfördes under 1960-talet efter dåtidens 
planeringsideal med åtskillnad av funktioner samt trafikseparering. 
Bostadsområdet är kringbyggt med gator, tre kvartersgator och i sydöst, en 
större matarled (Skarphagsleden). Bostadshusen omgärdas av ett yttre 
parkstråk och tre större parkeringsytor med markparkering och låga längor 
med parkeringsgarage. Bostadshusen som utgörs av lamellhus i tre-fyra 
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våningar och ett punkthus i 13 våningar är formerade i ett ringliknande, 
asymmetriskt mönster och innanför bostadshusen, i områdets mitt finns en 
stor, rymlig park. Punkthuset är fritt placerat i parkmiljön i områdets 
nordvästra del.  

 

Figur 10. Flygbild över planområdet som visar hur området är utformat som ett uppbrutet 
storkvarter. Foto: Norrköpings kommun. 

Bostäderna 

Bostäderna i området är gestaltade för att representera ett för tiden nytt 
modernt boende med två olika fasaduttryck, ett ut mot gatan och ett inåt 
parken. Ut mot gatan har fasaderna ett mer stadsmässigt uttryck med 
markerade bottenvåningar i rött tegel eller betongsockel och ovanpå dessa 
släta, vita putsfasader och tvåluftsfönster med ljusgrå karmar. Längorna är 
vertikalt indelade med avfasade burspråk i gul plåt och fasadindrag vid 
trapphusen.  

I bottenvåningarna, främst de som vetter ut mot markparkeringarna samt i 
de hus som ligger närmre gaturummen, är bottenvåningen inredda med 
parkeringsgarage med individuella portar. Mot Skarphagsleden, där det inte 
finns några infarter för biltrafik, där marken är lite mer låglänt är det 
bostäder även i bottenvåningen. Även längs med Idrottsgatan syns denna 
lösning. 

Inåt parken är skalan lägre och fasaderna är helt klädda i tegel med 
längsgående fönsterband och gröna plåtar som förstärker husens 
horisontallitet. Byggnaderna är symmetriskt indelade med balkong- och 
fasadsektioner om vartannat, balkongfronterna är vita, perforerade 
betongelement, helt indragna i fasadliv.  
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Punkthuset utgörs av en grå och vit putsad volym som är något förskjuten i 
sidled för att ge ett slankt uttryck. Punkthuset är ombyggt och man har 
glasat in de utanpåliggande balkongerna. De bildar tre vertikala volymer på 
respektive långsida. 

Förändringar 

Den nya bebyggelsen omfattar totalt sju nya kvarter som bildar områdets 
nya årsring. Förutom de nya kvarteren tillkommer en ny skolbyggnad i 
anslutning till den lokala parken. Även den lokala parken kommer att rustas 
upp, se mer under avsnitt 4.3 Friytor, parkmark.  

 

Figur 11. Nya kvarter och skoltomt. Befintlig bebyggelse är grå och ny bebyggelse är vit. 
Illustration: Norrköpings kommun 

Kvarter 1  

Kvarter 7 ligger i korsningen mellan Ektorpsgatan och Fotbollsgatan som 
bedöms som starkt gångstråk. Kvarteret är det första som möter besökaren 
som kommer norrifrån. Det kommer att vara krav på verksamhetslokaler i 
bottenvåning och ett nytt torg tillkommer mot Ektorpsgatan. Inom kvarteret 
möjliggörs flera olika användningar som bostäder, centrum, kontor och 
parkeringshus. Inom kvarteret kommer det vara möjligt att bygga sex 
våningar högt med förhöjd bottenvåning. 
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Intill kvarteret kommer ett nytt torg att uppföras. Förslaget är att behålla tre 
träd som står på platsen idag och inkorporera dessa i en urban, grön 
mötesplats. 

 

Figur 12. Illustrationsplan över kvarteret med innergårdar och torg. Illustration: Urbio 
arkitekter, 2020. 

Kvarter 2 

Markanvändning inom kvarteret är huvudsakligen bostäder med möjlighet 
till centrumverksamhet. Den totala byggnadshöjden är totalt 48 meter över 
nollplan. Mellan befintlig bebyggelse och ny möjliggörs för en ny 
gemensam gårdsmiljö på tidigare markparkering.    

 

Figur 13. Med den nya bebyggelsen mot Idrottsgatan kan en ny bostadsgård skapas för 
både ny och befintlig bebyggelse. Illustration: Urbio arkitekter, 2020. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 22(100) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2015/0196 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Kvarter 3, vårdboendet 

Inom kvarter 3 möjliggörs för ett vårdboende med plats för cirka 60 
lägenheter. Vårdboendets utformning anpassas till kvarterets höjdskillnader, 
där huset trappas ner från fyra till tre våningar. Mellan vårdboendet och den 
befintliga bebyggelsen bibehålls en grön buffertzon som används som bland 
annat används som rekreationsyta/innergård av vårdboendet. Angöring sker 
från Idrottsgatan och byggnaden placeras parallellt med Idrottsgatan för att 
bidra till ett enhetligt gaturum. Huvudbyggnad får ligga maximalt 4 meter 
från fastighetsgräns med fasadliv mot Idrottsgatan.   

 

Figur 14. Förslag på disponeringen av vårdboendet i förhållandet till innergård och gata. 
Illustration: Tengbom Arkitekter 

 

Figur 15. 3d-modell av vårdboendet som visar nedtrappningen i våningsantal mot norr. 
Illustration: Tengbom arkitekter. 

Kvarter 4 

Kvarter 4 ligger i korsningen Idrottsgatan / Skarphagsleden vilket blir en av 
de första platser som staden välkomnar trafikanter som västerifrån på 
Skarphagsleden. Det innebär krav på hög nivå på gestaltning. I kvarteret 
kommer det finnas möjlighet att uppföra ett parkeringshus, enskilt eller i 
kombination med andra användningsområden som bostäder eller 
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centrumverksamhet. Bebyggelsen får uppföras i högst fyra våningar mot 
Skarphagsleden och i tre våningar in mot befintlig bebyggelse. 
Översvämningshantering blir en del av landskapsutformningen mellan ny 
bebyggelse och befintlig bebyggelse. 

 

Figur 16. Parkeringshusets placering med Idrottsgatan i väst, Skarphagsleden i söder och 
naturområde i öst. Illustration: Urbio arkitekter, 2020. 

Kvarter 5 och 6 

Kvarter 5 och 6 ligger längs med Skarphagsleden och är en viktig del i 
inramningen av ledens omvandling till stadshuvudgata. Bebyggelsen 
placeras parallellt i direkt anslutning till leden utan förgårdsmark för att 
skapa en ett stadsmässigt gaturum. Det möjliggörs för bostäder och 
centrumverksamhet. Mellan kvarteren går ett viktigt gång- och cykelstråk i 
nordsydlig-riktning som fortsätter ner mot Ektorp centrum. Miljön mellan 
de olika kvarteren ska hanteras som en helhet, och ett entrétorg föreslås där 
gång- och cykelvägen möter Skarphagsleden. Det ska vara en välkomnande 
entré som kopplar samman Ektorp centrum och den lokala parken inom 
planområdet och vidare. Inom kvarteren möjliggörs för fyra våningar och 
förhöjd bottenvåning med möjligheter för lokal. I korsningspunkt gång- och 
cykelväg och Skarphagsleden vid föreslaget torg bör lokaler finnas i 
bottenplan.    
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Figur 17. Kvarter 5 med grön bostadsgård som möter gång- och cykelvägen och kvarter 5. 
Mot Skarphagsleden föreslås ett entrétorg på kvartersmark för att binda samman norra 
Ektorp med Ektorp centrum. Illustration: Urbio arkitekter, 2020.  

 

Figur 18. Kvarter 6 med bebyggelse längs med Skarphagsleden skapar en långsmal 
bostadsgård. En öppning i västra delen mot gatan ger inblickar till befintlig bebyggelse. 
Portik ansluter kvarteret till Ektorpsgatan. Illustration: Urbio arkitekter, 2020. 

Kvarter 7 

Kvarteret ligger i korsningen mellan Ektorpsgatan och Skarphagsleden. 
Inom kvarteret kommer bostäder och centrumverksamhet möjliggöras för. 
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Den nya bebyggelsen ska placeras längs med Ektorpsgatan. Det ska vara 
möjligt att angöra från Ektorpsgatan till kvartersgata inne i kvarteret, och 
därför finns möjligheten att uppföra en portik i föreslagen ny bebyggelse. 
Inom kvarteret möjliggörs för maximalt fem våningar och förhöjd 
bottenvåning mot Ektorpsgatan. 

 

Figur 19. Förslag på utformning av ny bebyggelse inom kvarter 7. Illustration: Urbio 
arkitekter, 2020.  

Målgränds förskola 

På nuvarande förskoletomt möjliggörs för en ny förskola med plats för sex 
avdelningar, totalt 120 barn. Byggnaden får uppföras i två våningar och 
placeras i L-formation anpassad till befintlig bebyggelse. Materialvalen på 
fasaden ska ta hänsyn till att den nya bebyggelsen befinner sig i en viktig 
kulturhistorisk miljö. Materialval som föreslås är tegel, puts och trä. Tak bör 
inte utföras som sadeltak Förskoletomten utökas något från tidigare vilket 
säkerställer att förskolebarnen får drygt 30 kvadratmeter med friyta, vilket 
ligger i linje med kommunens och Boverkets rekommendationer. Angöring 
sker via förskoletomtens östra del. 

Den nya förskolan innebär att befintliga skolbyggnader rivs. 
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Utnyttjandegrad 
e 00 Största byggnadsarea i kvadratmeter inom egenskapsområdet.  
 
Begränsningar av markens bebyggande 

 Byggnad får inte placeras. 
 Endast komplementbyggnad med högsta byggnadshöjd av 3,5 

meter för placeras. Skärmtak får placeras i anslutning till 
vissa sutturängplan, se bestämmelsen ”skärmtak”. 

 
Planhandläggarens kommentar: 
Korsmarken tillåter komplementbyggnad men det finns ingen uttryckt begränsning 
av högsta tillåtna byggnadsarea. Det innebär inte att hela bostadsgårdar får byggas 
igen med komplementbyggnader utan att komplementbyggnader prövas i fall efter 
fall gentemot gestaltningsprogram och skyddsbestämmelser q och r, se 
planbeskrivningen 4.1. Markanvändning, Kulturmiljö.   
 
Placering 
p1  Huvudbyggnad ska placeras med fasad i fastighetsgräns mot

 allmän plats. 
p2 Huvudbyggnad ska placeras med fasad max 4,0 meter från 

allmän plats. 
p3 Huvudbyggnad ska i huvudsak placeras med fasad i 

fastighetsgräns mot allmän plats. 
 
Planhandläggarens kommentar: 
Placeringsbestämmelserna syftar till att skapa en stadsmässig bebyggelse mot 
allmänna gator samt att möjliggöra för kvalitativa privata innergårdar.  
Vårdboendet är ett undantag här där det tillåts max fyra meter till gata. Det beror  
på att en specifik entrélösning ska kunna göras tillgänglighetsanpassad. 
 
Utformning och omfattning 
II Högsta antal våningar. 
portik Portik får anordnas till en höjd av 4,7 meter över gata. 
entréer Huvudentréer ska placeras mot allmän plats.  
entrétorg Ytan ska utformas som entrétorg till området. Utformningen ska 

samordnas med angränsande gång- och cykelväg och allmän 
gata. 

f1 Entrévåningens bjälklag ska vara minst 3,5 meter över mark i 
underkant mot allmän plats. 

f2 Endast lamellhus får placeras. 
f3 Mot Skarphagsleden ska fastigheten vara bebyggd i hela 

fastighetens längd. Avsteg ska göras för passage/passager in till 
bostadsgård. 

f4 Huvuddelen av entréplanets fasad mot torg ska innehålla 
centrumlokaler. 

f5 Entréplanets fasad mot korsning ska innehålla minst en 
centrumlokal. 

f6 Entréplanets fasad mot entrétorg och allmän gata ska innehålla 
minst en centrumlokal. 

 
 

Plankartan 
områdets och 
bebyggelsens karaktär 
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Kulturmiljö 

Förutsättningar 

En Antikvarisk inventering och klassificering av norra Ektorp, Norrköping – 
kv. Kedjan, Laget, Hörnan och Klubben genomfördes 2019 av Fredriksson 
arkitektkontor. Klassificering av de kulturhistoriska värdena visar att 
området i innefattar mycket känslig kulturmiljö och kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Klassificeringen har skett enligt boverkets 
författningssamling BFS 2016:6 för historiskt värdefulla byggnader och 
miljöer. Kommunen delar den här bedömningen. 

Kommunen har enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kapitlet 3 § och 6 § 
ett ansvar att vid planläggning samt bygglov att beakta skyddsvärda miljöer 
genom att utformning och placering av ny bebyggelse görs med hänsyn till 
befintliga kulturvärden på den aktuella platsen. I detaljplanen finns 
möjligheten att genom bestämmelser skydda befintlig kulturmiljö genom 
bestämmelser kopplade till befintlig bebyggelse som varsamhet, skydd av 
kulturvärde eller rivningsförbud. Kulturmiljön kan också värnas genom 
bestämmelser för hur den nya bebyggelsen får utformas och att den tar 
hänsyn till befintlig kulturmiljö. En förutsättning för att kunna skydda de 
värden och karaktärsdrag som utgör kulturmiljön är att de tydligt framgår i 
planbeskrivningen. 

 

 Högsta totalthöjd i meter över nollplanet. 
 Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet. 

 
skärmtak Skärmtak får placeras. 
 
Planhandläggarens kommentar: 
Eventuella skärmtak ska ta hänsyn till den känsliga kulturmiljön och anpassas efter 
detaljplanens varsamhetsbestämmelser, se mer i avsnitt 4.1. Markanvändning, 
Kulturmiljö. 
 
Utseende 
Vid utbyggnader över allmän plats  får balkong eller burspråk utföras totalt 0,5  
meter från fasadliv samt lägst 3,5 meter över mark på anslutande allmän plats. 
 
Hisstorn och ventilation ska vara indraget minst 2,0 meter från allmän plats. 
 
Utformning av kvartersmark och allmän plats ska följa principerna i  
gestaltningsprogrammet som medföljer detaljplanen.  
 
Entrédörr får inte slå upp över allmän platsmark. 

Plankartan 
områdets och 
bebyggelsens karaktär 
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Bebyggelsemiljö och grönytor 

Bebyggelsemiljöerna i norra Ektorp är en i stort sett oförändrad, tidstypisk 
representation av 1960-talets planeringsideal och var när det byggdes en 
föregångare när det gäller trafikseparering och parkgestaltning. Det är 
Norrköpings första exempel på storskalig miljonprogrambebyggelse 
samtidigt som det är ett sista steg i en flerbostadsbebyggelse uppförd på 
plats. Ektorp speglar Norrköpings utveckling till modern stad.  

Under uppförandet av området så lades stor vikt vid grönytorna och dess 
kvalitet. Det låg i tiden, efter att utemiljöerna haft en tillbakadragen roll i 
stadsplaneringen så aktualiserades behovet av goda utemiljöer för alla 
samhällsskikt. I en internationell tävling år 1963 utlyst av Byggforum ritade 
Sture Koinberg, landskapsarkitekt, ett förslag där stora delar av den 
befintliga landsbygdsmiljön bevarades och där grönskan gick intill 
husknuten. Det tidstypiska stadsplaneringsideal med hus-i-park där området 
är öppet planerade med luftiga och gröna ytor mellan huskropparna för att 
skapa rymd och slutenhet syns tydligt i området än idag. 

Den antikvariska inventeringen bedömer att hela området ”utgör en väl 
sammanhållen och utarbetad helhet där byggnaders placering i- och i 
förhållande till grönytorna är väsentliga för områdets fullständiga 
berättelse.” 

 

Figur 20. Karta över planområdet (röd linje) år 1956. Stadsnära landsbygd med 
Vikbolandsbanan som går genom norra och östra delen av planområdet. Källa: 
Norrköpings kommun. 
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Figur 21. Karta från år 1956 med tillagd befintlig bebyggelse. Källa: Norrköpings 
kommun. 

Värdering av grönytor och bebyggelsemiljö 

Värdefulla detaljer i grönytor och bebyggelsemiljö 
• Områdets helhetssammansättning med hus placerade i en veckad 

cirkel med närliggande grönska. 
• Den centrala parken med grönytor och gångar samt träd och 

buskplanteringar. 
• Omgivande grönytor som avskärmar hus från parkeringsområden 

och vägar. 
• Tydliga innergårdar i Kvarteren Hörnan, Laget och Kedjan. 
• Kvarvarande lämningar från äldre bebyggelsemiljö 
• Spår efter järnvägen och stenbrott. 
• Parkeringsområden i de västra, norra och östra utkanterna av 

området. 
• Tydlig byggnadsdifferentiering med olika ändamål. 
• Siktlinjer i området. 
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Figur 22. Den sammanhängande ytan med bebyggelse och den lokala parken bedöms vara 
mycket känslig kulturmiljö. Miljöerna ut mot vägarna som omger storkvarteret bedöms 
vara känslig till måttligt känslig kulturmiljö (Fredriksson arkitektkontor, 2019). 

Bebyggelse 

Bebyggelsen ritades av arkitekten Eric Ahlin som haft stort inflytande på 
Norrköpings stadsutveckling som verksam under 1940-70-talet. Han ritade 
även Såpkullen, Ljura, Hageby och Navestad samt var ansvarig för den 
elementfabrik som anlades i Norrköping 1965 för att ytterligare öka takten 
på byggandet under rekordåren. 

Byggnaderna är i hög grad bevarade med ursprungligt material vilket 
bedöms ge en mycket god läslighet i ett område som väl kännetecknar 1960-
talets planerings- och stilideal. I den antikvariska inventeringen 
sammanfattar bebyggelsens kulturmiljö på följande sätt:  
 
”Husens ovanliga takkonstruktion tillsammans med dekorativa plåtar, 
fasadtegel, skivor med frilagd ballast och nischer ger husen ett variationsrikt 
yttre. Även entréer åt båda håll i samtliga byggnader förutom kv. Klubben 
har bevarade ursprungsentréer med särskilt formgivna detaljer som 
bakelithandtag, ädellövträ i partier och stora ytor av glas och rostfritt stål. 
En övervägande majoritet av bebyggelsen har till och med bevarade 
originalfönster vilket får anses ovanligt för byggnader från tiden. Dessa 
enluftsfönster med vädringsluft är tidstypiska för 1960-talet och mycket 
karaktärsskapande.” (Fredriksson, 2019) 
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Värdefulla detaljer och egenskaper hos byggnader: 

• Volymer, placering och samspel. 

• Fasadmaterial, utformning, indelning och färgsättning. 

• Fönsterutformning och indelning 

• Entréer, utformning och material. 

• Garageportar: utformning och material. 

• Takkonstruktioner och taktäckning. 

• Interiöra ytskikt i entréer och trapphus med marmor, tegel och 
terrazzo 

Viss renovering, främst på punkthuset inom kv. Hörnan samt utbyte av 
fönster och entréer inom kv. Klubben bidrar till att flera karaktärsbärande 
drag utsuddats men det påverkar inte helhetsbedömningen av kulturmiljön. 

 

Figur 23. Fasadritning över hus i Kv. Hörnan 3, ritat av Eric Ahlin. Källa: Norrköpings 
kommun. 
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Figur 24. Kvarteret Klubben 1 och Hörnan 3 i Ektorp. Placerade vid berg i dagen och 
omgivet av gräs. Höjdskillnaderna är betydande och byggnaderna är tydligt anpassade 
efter den naturliga terrängen.  Ett exempel på en viktig siktlinje som kommer bevaras. Bild 
och text: Fredriksson arkitektkontor AB, 2019. 

 

Figur 25. Norrsidan av byggnaden på Hammargatan 5 - 11. Garageportarna öppnar sig åt 
norr och entréerna är små och slutna. Denna sida av byggnaden signalerar starkt en 
yttersida med tydlig karaktär av trafikdifferentiering. Samtliga fasadelement, fönster, 
dörrar och även puts samt färgsättning uppskattas vara ursprungliga. Bild och text: 
Fredriksson arkitektkontor AB, 2019. 
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Figur 26. Hussidan in mot storkvarteret inom kvarteret Hörnan 3. Balkonger, tegelband 
och plåtdetaljer mellan fönster. Den insänkta större entrén och balkongerna in mot parken 
signalerar en tydlig insida. Bild och text: Fredriksson arkitektkontor AB, 2019. 

 

Figur 27. Entréparti i kvarteret Kedjan, djupt insänkt och klädd med tegel. Dörr av rostfritt 
stål och glas samt trädetaljer. Exempel på en orignalentré som inte uppfyller dagens krav 
på tillgänglighet. Bild och text: Fredriksson arkitektkontor AB, 2019. 
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Figur 28. Målgränd förskola, norrsidan, bedöms som en värdefull byggnad. Byggnaden, 
som är i dåligt skick, kommer rivas för att ge plats för en ny förskola. Bild: Fredriksson 
arkitektkontor AB, 2019. 

 

Figur 29. I norra Ektorp bedöms bostadsbebyggelsen samt den äldre delen av förskolan i 
kv. Hörnan 2 vara kulturhistoriskt värdefull (Fredriksson arkitektkontor, 2019). 
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Förändringar sedan 1960-talet 

Det har skett vissa förändringar i området sedan det bebyggdes på 1960-
talet. 

• Garagebyggnader tillkom 1983 på tidigare markparkering 
• Uppförande av staket, uthus och cykelförråd inom området 1986 
• Uppförande av sophus år 2002 
• Ytterligare garagebyggnader inom kv Hörnan och Klubben år 

2006 
• Punkthuset i kv Hörnan gjordes om till seniorboende 
• Ett antal balkonger glasades in inom samtliga kvarter år 2013 

 
Förändringar 

Den föreslagna detaljplanen kommer påverka kulturmiljön inom 
planområdet i varierande utsträckning i de olika delarna av området.  

Kommunen gör bedömningen att den befintliga bostadsbebyggelsen inom 
området är kulturhistoriskt särskilt värdefull och kommer i detaljplanen 
förse den med skyddsbestämmelserna r (rivningsförbud) och q (skyddsvärd 
bebyggelse). Undantaget är Målgränds förskola, där befintliga byggnader 
får rivas. Efter brand får ny byggnad uppföras i enlighet med 
skyddsbestämmelserna samt angiven byggrätt. 

Den inre delen av området som bedömts vara mest förändringskänsligt 
kommer inte få ny bebyggelse eller tillföras nya funktioner som inte anses 
ligga i linje med parkens ursprungliga syfte. Planens bestämmelser syftar till 
att säkerställa parkens grönområden och dess siktlinjer för att inte försämra 
områdets, för kulturmiljön viktiga, helhetssammansättning. 

En utökad förskoleverksamhet föreslås, från dagens två förskoleklasser till 
sex, där Målgrändsskola ligger idag. Det kommer medföra att ny bebyggelse 
kommer uppföras och att viss omkringliggande parkmark kommer bli 
kvartersmark för verksamhetens behov av friytor. Förändringen innebär i 
princip att detaljplanen bekräftar hur marken används idag, då en del av 
skolgården ligger på parkmark. Den nya bebyggelsen ska utformas med 
hänsyn till den känsliga kulturhistoriska miljö den befinner sig i. Den äldre 
skolbebyggelsen är idag i sådant dåligt skick att den, trots ett 
kulturhistoriskt värde, föreslås rivas för att bygga nya ändamålsriktiga 
lokaler för förskoleverksamhet. 

De stora förändringarna i områdets kulturmiljö kommer ske utanför det mest 
känsliga området, mellan bostadsbebyggelse och omkringliggande gator. 
Det är bedömt att vara känslig och måttligt känslig kulturmiljö. Det är här 
ny bebyggelse kommer tillföras. Den nya bebyggelsen kommer tillföras 
med hänsyn till befintlig bebyggelse och viktiga siktlinjer genom 
bestämmelser som reglerar utformningen. Kulturmiljön kommer i hög grad 
att påverkas när för 1960-talets tidstypiska markparkering och buffertzon av 
grönska gentemot gatan kommer tas i anspråk för förtätning. Med hänsyn 
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till kommunens riktlinjer för bostadsbebyggelse anser kommunen att 
behovet av bostäder i centrumnära läge är större än bevarandet av dessa 
ovan nämnda kulturmiljöer. Den nya bebyggelsen ses också som ett 
komplement till den befintliga miljön på så sätt att det tillförs kvaliteter 
längs med stadsgatorna som inte finns i området idag. 

Befintlig bebyggelsens karaktär får inte förändras så att den sammanhållna 
kulturmiljön förvanskas, se planbestämmelse q nedan. Skärmtak kommer att 
tillåtas på befintliga byggnader som har suterrängplan om de uppförs 
enhetligt och med hänsyn till kulturmiljön. Detsamma gäller eventuella 
komplementbyggnader och dessa måste uppföras på ett sådant sätt att 
kulturmiljön inte förvanskas. Är bedömningen att det inte går att uppföra en 
komplementbyggnad utan att förvanska kulturmiljön så ska byggnaden inte 
uppföras. Bedömningen görs i bygglovsskedet och bör ske i avstämning 
med byggnadsantikvarisk kompetens. 

Tillgänglighetsanpassning av befintlig bebyggelse kan innebära en negativ 
påverkan på kulturmiljön. Eventuella förändringar ska i största möjliga mån 
ta hänsyn till kulturmiljön. 

 

Figur 30. Exempel på skärmtak som idag finns på områdets suterränghus och som fortsatt 
kommer tillåtas i detaljplan. Foto: Norrköpings kommun, 2020. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 37(100) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2015/0196 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Figur 31. Ytterligare en vy av skärmtak på suterränghus. Foto: Norrköpings kommun, 2020. 

 

Figur 32. Befintlig bebyggelse som omfattas av skydds- och varmsamhetsbestämmelser i 
detaljplan, och bebyggelse som inte gör det. Bebyggelsen som inte gör det är 
garagebyggnader samt skolbyggnad. Observera att kartan ovan inte är ett utdrag från den 
slutgiltiga plankartan utan ett tidigare förslag. Bebyggelse som inte omfattas av 
rivningsförbud är dock densamma. Karta: Norrköpings kommun, 2020. 

Rev
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Närområdets innehåll: 

Området är beläget cirka 2 kilometer från Norrköpings centralstation. 
Stadsdelscentra med bland annat dagligvaruhandel, vårdcentral, post- och 
paketombud med mera är beläget inom cirka 100-500 meters avstånd från 
planområdet. Området ligger i direkt anslutning till Norrköpings största 
fotbollsarena. I närområdet finns även förskola, grundskola, gymnasium, 
vårdcentral och äldreboende. 

 

Figur 33. Närområdets innehåll. Karta: Norrköpings kommun. 

Begränsningar av markens bebyggande 
 Byggnad får inte placeras. 
 Endast komplementbyggnad med högsta byggnadshöjd av 3,5 

meter för placeras. Skärmtak får placeras i anslutning till 
vissa sutturängplan, se bestämmelsen ”skärmtak”. 

 
Planhandläggarens kommentar:  
Prickmark och korsmark är placerade för att behålla viktiga siktlinjer och de 
befintliga husens placering i förhållande till varandra och dess omgivningar.  
 
Varsamhet 
Den befintliga bebyggelsemiljön från 1960-talet bär på stora kulturhistoriska värden 
vad gäller områdets helhetssammansättning med husens placering i förhållande till 
varandra, innergårdar och närliggande grönska. Bebyggelsen bör behandlas varsamt 
och med lämpligt anpassat färg- och materialval i samband med reparation, 
ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad. 
 
Skyddsbestämmelser och rivningsförbud 
q Byggnaders karaktärsdrag vad gäller volym, proportioner, 

indelning, material och materialbehandling, färgsättning samt 
detaljeringsnivå får inte förändras så att den sammanhållna 
kulturmiljön inom området förvanskas. 

r   Byggnaden får inte rivas. 
 
 
 
 
 
  

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

4.2 Natur 

Mark och vegetation 

Planområdet innefattar ett centralt, högt beläget parkområde, flera grönytor 
inom och utanför kvartersmark, bebyggelse samt parkeringsytor i områdets 
ytterkant. Planområdet är måttligt kuperat med de högsta höjderna (+42 
meter över nollplanet) belägna centralt samt söder inom området. Området 
sluttar ner mot Fotbolls- och Ektorpsgatan (+ 34 meter över nollplanet). 

Centralt i området ligger en park som består av öppna grönytor, berg-i-
dagen samt träd- och buskar. Parken kommer att utvecklas med ny 
exploatering i området, se mer under avsnitt 4.3 Friytor, Parkmark.  

Träd 

Förutsättningar 

En inventering av träd och eventuella naturvärdena i trädbeståndet har 
utförts inom planområdet. Totalt inventerades 492 träd varav 10 träd 
bedöms som särskilt skyddsvärda träd (Pro Natura, 2016). Majoriteten av 
inmätta träd bidrar i viss mån till den biologiska mångfalden men merparten 
faller utanför Naturvårdsverkets definition för särskilt skyddsvärda träd. 
Naturvärdesbedömningen av träden visar att de har naturvärden 
motsvarande klass 3 (träd med naturvärden) och klass 4 (träd med 
begränsade naturvärden). Det vill säga de två lägsta klasserna i den använda 
metoden för naturvärdesbedömning. Naturvärden knutna till dessa träd var 
få. Inga rödlistade eller hotade arter hittades. 

De tio träd som uppvisar egenskaper som kan klassificeras som Särskilt 
skyddsvärt träd bidrar i större utsträckning till den biologiska mångfalden i 
området än övriga träd och avverkning av dessa riskerar att väsentligt 
påverka naturmiljön. Träden besitter dock förhållandevis låga naturvärden 
som främst består av förekomst av olika typer av håligheter, viss 
insektsaktivitet samt enstaka förekomster av signalarter. Platsbesök under 
september 2020 visar dock att 3 av skyddsvärda träd dessa inte längre är 
kvar på plats, se figur 35.  

Rev
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Figur 34. Inmätta och naturvärdesbedömda träd inom planområdet. Karta: Pro Natura, 
2016. 

 

Figur 35. 10 skyddsvärda träd inventerades 2016, varav tre numera inte finns på plats (rött 
kryss). Ett träd föreslås tas ner (röd cirkel) och ett träd ligger i riskzonen (gul cirkel). 
Karta: Norrköpings kommun, 2020. 

 

Rev
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Förändringar 

Majoriteten av de inmätta träden inom planområdet finns innanför den 
befintliga bebyggelsen på innergårdar och i parken. Dessa kommer inte att 
påverkas negativt av planförslaget. De träd som kommer att påverkas är de 
som befinner sig längs med Skarphagsleden, Idrottsgatan och del av 
Ektorpsgatan. Där kommer flertalet träd att behöva tas ner till förmån för 
den nya bebyggelsen. Bland annat påverkas den biotopsskyddade trädallén 
längs med Skarphagsleden, se mer under nästföljande rubrik Trädallé längs 
med Skarphagsleden. Nya träd ska planteras i områdets park när den rustas 
upp. De nya innergårdarna ska ha en grön karaktär, se gestaltningsprogram. 
Här ska befintliga träd i så stor utsträckning som möjligt bevaras.  

 

Figur 36. Inmätta träd med den föreslagna bebyggelsen i rött. Karta: Norrköpings 
kommun. 

Inom planområdet bör hänsyn tas till särskilt skyddsvärda träd och man bör 
undvika att avverka dessa när alternativ finns. I nuläget så är det ett 
skyddsvärt träd som föreslås tas ner för att göra plats för ny bebyggelse och 
ett träd som ligger i riskzonen, se figur 35.  

Trädallé längs med Skarphagsleden 

Längs med Skarphagsleden och delar av Ektorpsgatan löper en trädallé som 
omfattas av det generella biotopskyddet. Biotopskyddsbestämmelserna 
gäller oberoende av vad gällande detaljplan medger för markanvändning. 
För att få avverka träden krävs dispens från det generella biotopskyddet, 
vilket ges av länsstyrelsen. 
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En vitalitetsbedömning genomförd hösten 2019 visar att majoriteten av 
lönnarna har en god vitalitet med ett fåtal undantag, se figur 36. 

 

Figur 37. Trädens vitalitet är övervägande god enligt vitalitetsbedömning genomförd 
hösten 2019. Bild: Norrköpings kommun 

Kommunen har lämnat in en ansökan hos länsstyrelsen och i samband med 
ansökan genomfört en lokaliseringsutredning för att bedöma 
konsekvenserna av placering av ny bebyggelse längs med Skarphagsleden 
(Samhällsbyggnadskontoret, 2020) . Kommunens bedömning är att de 
positiva konsekvenserna av en placering av bebyggelsen längs med 
Skarphagsleden, vilket medför ett nedtagande av befintlig trädallé, 
överväger till fördel mot att placera bebyggelsen på annan plats. Med 
omvandlingen av Skarphagsleden så planeras en ny trädallé söder om 
föreslagen bebyggelse. För ytterligare information om kommunens 
bedömning se lokaliseringsutredning och konsekvensanalys.  

Länsstyrelsen har beviljat ansökan om dispens från generellt biotopskydd 
för att avverka 26 skogslönnar (Beslut 20150520, diarienummer 521-5929-
2018). Länsstyrelsen förenar beslutet med följande villkor: 

• Dispensen gäller endast under förutsättning att detaljplanen för 
Kedjan 1 mfl vinner laga kraft och genomförs. 

• Minst 26 nya alléträd ska planteras som ersättning för de alléträd 
som avverkas. För dessa nyplanterade träd gäller följande: 

o Träden ska utgöras av en art av inhemskt lövträd, förslagsvis 
skogslönn (Acer platanoides). 

o Träden ska planteras längs med den ombyggda 
Skarphagsleden, inom befintliga gator i närliggande kvarter, 
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samt inom kvarteret Kedjan och anläggas på ett sådant sätt 
att de uppfyller kriterierna för biotopskyddad allé.  

o Överlevnaden hos träden ska säkerställas under de första fem 
åren efter plantering med hjälp av bevattningspåsar och 
skydd mot skador.  

o Om ett nyplanterat träd dör inom fem år efter plantering ska 
ett nytt träd av samma art planteras på samma position.  

• Veden från de avverkade träden ska uppläggas som död ved i 
faunadepå i närområdet. 

• Utförda åtgärder ska återrapporteras i skriftlig form till 
Länsstyrelsen senast tre månader efter färdigställande. 

 

 

Figur 38. Kartan visar de träd som omfattas av dispensansökan. Totalt är det 26 
skogslönnar som i kartan är rödmarkerade. Karta: Norrköpings kommun 

Sex träd längs med Skarphagsleden, i vad som planläggs som naturmark i 
planområdets sydvästra del. Eftersom det är fler än fem träd som står i rad 
längs med gata så omfattas dessa av det generella biotopskyddet för trädallé 
och får alltså inte avverkas utan beviljad dispens från länsstyrelsen.  
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Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornminnen eller kulturhistoriska 
lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet. 

En arkeologisk utredning, etapp 1, är utförd (Arkeologikonsult, 2016). 

Fältinventeringen påvisade inget av antikvariskt värde, samt bedömdes 
chanser att hitta spår av äldre bosättningar under mark att vara små på 
grund av tidigare exploatering. 

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

Markens beskaffenhet 
Detaljplaneområdet karaktäriseras av kuperad terräng med varierande 
topografi. I de mest höglänta partierna kommer berget i dagen på flera 
platser eller överlagras av morän, se figur 39. Dessa områden utgör viktiga 
infiltrationsområden för grundvattenbildning. I svackor och mer låglänta 
partier överlagras moränen av finkorniga sediment, bland annat lera, se figur 
39. I dessa områden kan sättningar uppstå om grundvattentillförseln från 
infiltrationsområdena minskar.  

I detaljplaneområdets nordöstra hörn kan de största jorddjupen förväntas, 
och där kan även bergkvalitén eventuellt vara sämre än i det övriga området. 
Topografin indikerar att en deformationszon överlappar hörnet, se figur 39. 

Inför bygglovprövning och beslut om startbesked ska detaljerad geoteknisk 
undersökning göras som redovisar förutsättningar för schaktning, 
grundläggning med mera. 

Utformning av allmänna platser 
allé   Trädallé ska planteras. 
träd Minst 6 träd i allé ska finnas. Träd får endast fällas om de är 

sjuka eller utgör en säkerhetsrisk, och i det fallet ska träd 
återplanteras. 

 
Planhandläggarens kommentar:  
Bestämmelserna om träd och allé är kopplade till kommunens beviljade  
dispensansökan där kommunen förbundit sig till att kompensera för de träd som tas 
ned längs med Skarphagsleden. 
 
Markens anordnande 
n   Marken får inte hårdgöras. 
 
Planhandläggarens kommentar:  
n reglerar så att karaktärsgivande miljöer med berg-i-dagen behålls. 
 
 
 

Plankartan 
natur 
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Inför bygglov på platser med finkorniga sediment så bör djupet till berg 
samt lerans mäktighet och egenskaper säkerställas. Inom dessa områden bör 
även grundvattenförhållandena klarläggas. Om källarplan planeras så ska 
först en bedömning av omgivningspåverkan avseende risken för sättningar 
och grundvattenpåverkan göras. Fokusfrågor är sättningar över tid, 
omgivningspåverkan och säkerhet vid schaktning.  

Inför bygglov på platser med morän eller berg i dagen så säkerställs att 
infiltrationskapaciteten påverkas så lite som möjligt och säkerställ att 
markradon hanteras på ett säkerställande sätt. Planområdet är ej utpekat som 
ett högriskområde för radon enligt statens geotekniska institut (1990). 
Fokusfrågor är att bevara grundvatteninfiltrationen, minimera risken för 
förorening av grundvatten samt minimera betydelsen av markradon.  

 

Figur 39. Karta som visar höjdkurvor och jordarter. Planområde markeras med rött sträck. 
Karta: Norrköpings kommun, SGU jordartskarta, SGU strukturlinjer 

Målgränd förskola 

På uppdrag av Structor Östergötland AB har AFRY genomfört en 
översiktlig geoteknisk och mijöteknisk markundersökning vid Målgränds 
förskola, inom fastigheten Hörnan 2.  

Arbetet ska projekteras, planeras och utföras i Geoteknisk kategori 2 (GK2) 
och Säkerhetsklass 2 (SK2). Schakter ovan grundvattenytan ned till 1,5 
meter under markytan kan hänföras GK1.  
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Jorden är fast lagrad och grundvattenytan ligger relativt djupt. Tillfälliga 
schaktslänter kan ställas med lutning 1:1,5 ned till 2 meter under markytan. 
Vid djupare schakter behöver ytterligare bedömningar göras.  

Schaktarbeten ska alltid utföras med vaksamhet för eventuella rörelser och 
avvikelser från antagna förutsättningar. Vid nederbörd och 
grundvatteninträngning kan erosionsskador i schakten försämra stabiliteten.  

Grundläggningsförutsättningarna i området bedöms som goda.  
Förekommande fyllning är dock av sämre kvalitet och behöver skiftas ur 
innan grundläggning. Byggnader kan ytgrundläggas med platta eller sulor 
på eller i mark. Friktionsjorden bedöms vara av tjälfarlighetsklass 2 och 
marken bedöms vara normalradonmark. Grundläggningen ska utformas 
tjälsäkert och radonskyddat.  

En ny bedömning av grundläggning ska göras när det står klart vad som ska 
byggas. 

4.3 Friytor 

Parkmark 

Förutsättningar 

Centralt i planområdet ligger en park som säkerställer de boendes tillgång 
till ett allmänt grönområde inom gångavstånd från hemmet och barns och 
ungdomars tillgång till en lekmiljö inom 300 meter från bostaden, utan att 
några större vägar behöver korsas. Parken är tidigare definierad som en 
”lokalpark” som i första hand är till för de närboende, som mötes- och 
samlingsplatser samt som utrymme för avkoppling och lek (Riktlinjer för 
utveckling av Norrköpings parker, Norrköpings kommun, 2007). 

Den lokala parken har idag otydliga gränser mellan privat och offentlig och 
kan av många upplevas som kvartersmark. Parken har en större bollplan i 
stenmjöl, en asfalterad basketplan i dåligt skick, samt enstaka bänkar och 
belysning. Resten av parken består av klippt gräs och med fler stora 
uppväxta lövträd, exempelvis oxel, lönn och hästkastanj. Parken norra del 
består av naturmark med berg-i-dagen som mot norr blir väldigt kuperad 
och avslutas med en brant. Naturmarkens berghällar blandas med 
brynväxter som nyponros och hagtorn, med uppväxande yngre lövträd av 
asp och björk. Idag är parken sparsamt utformad  och i behov av 
upprustning.  

Förändringar 

Framtida exploatering innebär att grön- och friytor på planområdets 
kvartersmark kommer att minska och att antalet boende blir fler. Den lokala 
parken kommer därför att få en ökad betydelse för lek- och rekreation i 
framtiden. Parken kommer även bli viktig för Västra staden som en del i ett 
större grönt rekreationssstråk. I detaljplanen säkras allmänhetens tillgång till 
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parkyta genom att utöka användningsområdet norrut på bekostnad av 
kvartersmark för att innefatta hela berget. Förskolans gårdsområde kommer 
utökas västerut vilket då minskar parkens sträckning i öst. Parkens kvalité 
höjs genom en genomgående upprustning. Upprustningen bidra också till 
en  variation av upplevelser och aktiviteter inom Västra staden som helhet.  

En teknisk utredning, genomförd av Urbio AB 2019, med syfte att inom 
detaljplaneområdet studera dragning och förbättring av gång-och cykelstråk 
samt förslag på parkmarkens framtida funktion och övergripande 
gestaltning, för att säkerställa att ändamålsenliga ytor finns på allmän 
platsmark. Det framtagna förslaget har tagit vara på önskemål från boende i 
området att förbättra existerande bollplan samt att komplettera parken med 
fler funktioner och samvaroytor. I föreslaget ligger bollplanen kvar i samma 
läge, men stenmjölsytan blir en del av ett större sammanhängande parkgolv 
som väver ihop entréstigar med samvaroytor och själva bollplanen. För att 
garantera en bra funktion på planen föreslås ett sargelement av trä och som 
på vissa platser blir till bredare bänksarger med många sittmöjligheter. En 
del av sargen höjs upp till bollplank för att skydda bakomliggande 
picknickyta, men också för att få fler lekfunktioner på lek-och bollplanen.  

Existerande träd sparas som gröna öar i stenmjölsytan och ramar in 
picknickplatsens bord och bänkar. I brynzonen till naturmarken ligger en 
större lekyta för äldre barn. Den existerande småbarnleken som ligger i 
anslutning till en av bostäderna, behålls och kompletteras. För att göra 
naturmarken mer tillgänglig föreslås upphöjda träspänger som höjder sig 
över hällmarken. Denna stig förses med naturpedagogiska upptäckter som 
insektshotell, fågelbad och fauandepåer, som kan ge ytterligare identitet till 
parken. Parkens identitet förtydligas bland annat genom entrémotiv i form 
av plantering av karaktärsträd.  

 

Figur 40. Förslag på ny utformning av parken. Illustration: Urbio, 2019 
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Kvartersmark 

Förutsättningar 

Friytorna inom kvartersmark ligger i direkt anslutning till den kommunala 
parken utan tydliga gränser vilket gör de bakomliggande 
stadsbyggnadsidealen synliga än idag, där bebyggelsen ligger mitt i 
grönskan. Inom kvartersmark finns lekplatser, samlingsplatser och även en 
stadsodling. 

Mellan bebyggelse och omgivande vägar, främst i södra delen av 
planområdet, ligger även där stora grönytor som består av mestadels gräs 
och träd.   

Förändringar 

Friytorna inom den befintliga bebyggelseringen, kommer inte att påverkas i 
nämnvärd grad av planförslaget. Friytorna mellan befintlig bebyggelse och 
omkringliggande vägar kommer att påverkas i högre utsträckning när nya 
byggrätter tillkommer. Det ställer höga krav på att de friytor som kvarstår 
får en kvalitativ utformning som ger ytor med både grönska och utrymme 
för rekreation. 

De nya byggrätterna placeras mot de allmänna gatorna, dels för att 
stadsmässigheten utåt, men också för att maximera ytorna som blir mellan 
befintlig och ny bebyggelse. Principen är att få en offentlig sida mot de 
allmänna gatorna, och en privat sida mot innergården som är till för 
kvarterets boende. Den nya bebyggelsen fungerar dessutom som ett 
bullerplank vilket möjliggör för tysta, behagliga innergårdar.  

Stor del av det som kommer bli kvartersmarkens friytor regleras med 
korsmark, det vill säg att det enbart är tillåtet att bygga 
komplementbyggnader till huvudbyggnad. Det innebär att det är möjligt att 
bygga miljöhus, cykelförråd eller annan typ av byggnad som anses 
komplettera huvudbyggnaden.  

 

Figur 41. Principskiss för hur ny bebyggelse och befintlig bebyggelse bildar nya privata 
innergårdar. Illustration: Norrköpings kommun, 2020. 
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4.4 Gator och trafik 
Förutsättningar 

Målbild och riktlinjer 

I enlighet med målsättningen för Översiktsplan för staden ska biltrafiken 
inte öka trots en ökad befolkning. Inom västra staden ska gatunätet 
förändras för att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik vilket leder till 
att samtliga allmänna gator inom detaljplanen för Kedjan 1 med närområde 
kommer att omgestaltas. Ytterligare en viktig aspekt av planerade 
förändringar är att gatunätet ska anpassas och bidra till den framväxande 
stadsmiljön som är stadsutvecklingsprojektet Västra staden.  

Kommunens övergripande strategi för trafiknätet redogörs för i 
översiktsplanen för staden och i det EU-finansierade projektet Framtidens 
Resor i Norrköping (FRiN). Trafiknätet inom planområdet berörs på 
följande sätt: 

Översiktsplan för staden 

Användning av allmänna platser 
PARK   Park 
NATUR  Natur 
 
Begränsningar av markens bebyggande 

 Byggnad får inte placeras. 
 Endast komplementbyggnad med högsta 

byggnadshöjd av 3,5 meter för placeras. Skärmtak 
får placeras i anslutning till vissa sutturängplan, se 
bestämmelsen ”skärmtak”. 

 
Planhandläggarens kommentar: Korsmark och prickmark säkerställer 
tillräckligt stora friytor på kvartersmark.  
 
Markens anordnande 
lek   Lekplats ska finnas. 
 
Utseende 
Utformning av kvartersmark och allmän plats ska följa principerna i 
gestaltningsprogrammet som medföljer detaljplanen.  
 
Planhandläggarens kommentar: Gestaltningsprogrammet gäller även för 
utformning av bostadsgårdar, där en grön identitet är bärande.  

Plankartan 
friytor 
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• Skarphagsleden är utpekad som befintligt och framtida 
stomlinjestråk för kollektivtrafik 

• Stomlinjestråk för busstrafik ska utformas på ett sätt som gör det 
möjligt att senare bygga spårväg 

• Skarphagsleden föreslås bli stadshuvudgata med attraktivare 
gaturum, 40 km/h, säkrare passager för oskyddade trafikanter, 
trädplanteringar och med bättre kvalité för boende 

• Skarphagsleden pekas ut som befintligt huvudcykelstråk där 
cykeltrafik föreslås separeras från gångtrafik för snabbare resor 

• Idrottsgatan föreslås bli del av ett framtida huvudcykelstråk som 
kopplar Skarphagsleden till Norra promenaden 

• Ektorpsgatan är utpekad som ”förslag till förbättring av 
huvudgångstråk” i Översiktsplan för staden Norrköpings kommun. 

• Idrottsgatan är utpekad som ”förslag till utveckling av 
huvudcykelstråk” i Översiktsplan för staden Norrköpings kommun. 

• Befintlig gång- och cykelväg genom området är utpekat som 
”befintligt huvudgångstråk” i Översiktsplan för staden Norrköpings 
kommun. 
 

FRiN 

• Skarphagsleden bedöms behöva bättre framkomlighet och robusthet 
utifrån kollektivtrafikperspektiv. 

• Skarphagsleden ska anpassas till stadsmiljö 
• Enligt genomförandeplan ska Skarphagsleden ha separata 

kollektivtrafikfält senast år 2022 
 
Trafiksituationen idag och i framtiden 

Trafiksituationen inom detaljplanen Kedjan och dess närområde är väl 
beskriven, och bygger på ett underlag från dels stadsövergripande 
trafikutredningar men också tre utredningar som är gjorda för planområdet 
och dess närområde.    

För en god trafikplanering behöver vi veta vilka mängder trafik vi har idag 
och vilka förväntade mängder vi får i framtiden. I arbetet med den 
översiktliga trafikplaneringen, till exempel inom Översiktsplan för staden 
(2017) och FRiN (2017-2018), så har Norrköpings kommun tagit fram 
VISUM-modeller för trafiksituationen i hela Norrköping. De visar 
trafiksituationen idag men kan också producera framtidsprognoser baserade 
på olika scenarier. De övergripande modellerna är underlag till de mer 
detaljerade trafikutredningarna som genomförts inom arbetet för den här 
detaljplanen och stadsutvecklingsprojektet Västra staden.  

Tre trafikutredningar har undersökt mängden trafik för de olika trafikslagen 
idag och i framtiden samt analyserat dagens gatunät och kommit med 
förslag på förbättring. Den första trafikutredningen (Sweco, 2016) 
fokuserade på planområdet och en andra, mer övergripande trafikutredning 
fokuserade på hela projektområdet Västra staden (Trafikutredning, 
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Norrköpings kommun, 2017). Den tredje utredningen fokuserade på 
omdaningen av Skarphagsleden och vilka behov kollektivtrafiken kan få i 
framtiden men uppdaterar även förväntat biltrafikflöde (WSP, 2020).  

I den senaste trafikutredningen användes scenariot ”Stort trendbrott” vilket 
definieras på följande sätt av FRiN (2018): ”ett fullt utbyggt samlat nät 
(kollektivtrafik plus gång/cykel) i syfte att nå största möjliga restidsvinst 
och framkomlighet för de hållbara trafikslagen. Restriktiv hållning till bil 
centralt och ringa utbyggnad av bilnätet. Maximala satsningar på ITS, 
Mobility Management och Parking Management med ökat 
parkeringsmotstånd.” Scenariot gäller år 2035 och kan ses som ett bästa 
scenario när det gäller att hålla bilanvändandet i staden lågt. I scenariot 
växer Norrköping med 40 000 invånare och Västra staden är fullt utbyggt.  

Flödesanalysen i den senaste utredningen visar det tidigare utredningar 
också pekar på, att biltrafiken längs med Skarphagsleden kommer öka, 
nästan fördubblas, från ett genomsnittligt dygnsflöde på cirka 9000 till 
uppemot 16000 fordon. Det innebär att Skarphagsleden i framtiden bedöms 
trafikeras av liknande mängder biltrafik som Kungsgatan gör idag. Även 
kollektivtrafiken kommer öka, och beräknas få ett dygnsflöde på mellan 
4650 – 7050 resor (WSP, 2020).  

Utredningen rekommenderar att kollektivtrafikkörfält anläggs. Hastigheten 
på Skarphagsleden kommer vara låg och för att göra kollektivtrafiken till ett 
attraktivt alternativ behöver framkomligheten för den vara god.  

Baserat på de trafikflöden som enligt modellens resultat kommer att 
trafikera Skarphagsleden kan ett körfält för biltrafiken vara för lågt och 
problematik kan uppstå vid korsningspunkter vilket kan medföra köer. 
Köerna anses vara acceptabla för biltrafik men får inte påverka 
kollektivtrafikens framkomlighet.  

Trafiksystemet 

Planområdet har en trafiklösning typisk för miljonprogrammet där biltrafik 
separeras från gång- och cykeltrafik. Planområdet ringas in av bilvägar 
(Fotbollsgatan, Ektorpsgatan, Skarphagsleden och Idrottsgatan) och 
angöring till området sker i områdets ytterkant där det finns parkering. 
Skarphagsleden är huvudgata med koppling till Söderleden vilket genererar 
relativt mycket trafik. Den mindre mängd biltrafik som tar sig in i området 
gör det via Hammargränd för att nå fastighetsvärdens områdeskontor eller 
via Målgränd för att nå Målgränd förskola.De inre delarna av området är 
tillgängligt med gång- och cykeltrafik.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 52(100) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2015/0196 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Figur 42. Befintliga gång- och cykelvägar inom planområdet. Karta: Norrköpings 
kommun, 2019. 

Gång- och cykeltrafik 

Förutsättningarna för att röra sig med gång och cykel inom området är 
mycket goda givet områdets trafikseparering. Planområdets centrala läge ger 
också goda förutsättningar för att stor del av resorna till och från området 
sker med dessa trafikslag. De föreslagna förändringarna syftar till att koppla 
samman området än mer med omkringliggande stad.   

Idag sker cykling i blandtrafik, på gator med en hastighetsbegränsning på 30 
km/h men som är utformade för biltrafik i 50 km/h. För att öka 
cykeltrafikanternas trafiksäkerhet bör utformningen av gatorna ändras för att 
säkerställa en hastighetsefterlevnad.  

Kollektivtrafik 

Planområdet försörjs idag av två hållplatser för lokal kollektivtrafik (buss) 
som ligger vid Skarphagsleden. Det är ett avstånd på mellan 70 – 350 meter 
för de boende och cirka 200 meter till Målgrändsskola. Hållplatsen 
trafikeras idag av busslinje 119 mellan Rambodal – Södertull (centrum) – 
Skarphagen – Himmelstalund. För regional kollektivtrafik finns hållplats 
Vägträffen mellan 270 – 600 meter norr om Ektorp med bussar som bland 
annat åker till Linköping. Här går även spårvagnlinje 3 mellan 
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Klockaretorpet – Södertull (centrum) – Vidablick. Området ligger två 
kilometer från centralstationen. 

Skarphagsleden som är utpekat som stomlinjestråk för kollektivtrafik 
kommer bli än viktigare i framtiden när separata kollektivtrafikkörfält 
anordnas längs med vägen.  

 

Figur 43. Hållplatser för kollektivtrafik i närheten av planområdet. Bild: Norrköpings 
kommun 

Biltrafik 

Framkomligheten för bilar är god på samtliga gator. Gatorna är utformade 
för 50 km/h men hastigheten är reglerad till 30 km/h vilket antas påverka 
hastighetsefterlevnad (Sweco, 2016).  

Förslaget är att förändra gatornas utformning så att biltrafiken efterlever 
hastighetsbegränsningarna på 30 km/h (lokalgator) och 40 km/h på 
Skarphagsleden.  

Förändringar 

Föreslagna förändringar sker i enlighet med de riktlinjer som finns för 
trafikplaneringen i Norrköping och den målbild som finns för Västra staden. 
Det genomgående är att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras över 
biltrafik, och att utformningen av områdets gator ska göra dem till attraktiva 
stadsgator där folk vill vistas.  
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Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelinfrastrukturen behöver utvecklas när fler människor rör sig 
vad gäller korsningspunkter och belysning för ökad trygghet och 
trafiksäkerhet. Gatorna föreslås få ett ökat utrymme för gång- och 
cykeltrafik.  

I enlighet med översiktsplanen för staden (2017) och FRiN (2018) planeras 
ett huvudcykelstråk som kopplar planområdet till Folkparken och Norra 
promenaden. Med en tänkt gång- och cykelbro över Motala ström kommer 
Idrottsgatan bli en viktig del av detta stråk. Den mest gena sträckningen för 
att ansluta Ektorp med Västra Promenaden går genom kvarteret Kedjan. 
Dock kantas detta stråk av stora höjdskillnader vilket inte är optimalt för ett 
cykelstråk av god kvalitet. För att komplettera stråket genom kvarteret 
Kedjan läggs även ett nord-sydligt stråk på Idrottsgatan och Ektorpsgatan 
(Trafikutredning, Norrköpings kommun, 2017). Cykelstråket genom den 
lokala parken föreslås breddas och insatser för att förbättra läsbarheten i 
området föreslås göras. 

 

Figur 44. Gatunät för gång och cykel med förslag på nya sträckningar inom planområdet. 
Viktiga korsningspunkter är utmarkerade. Karta: Norrköpings kommun, 2020. 
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Skarphagsleden 

Skarphagsleden är en del i Norrköpings kommuns arbete att stärka 
kollektivtrafiknätet och pekas ut i översiktsplanen för staden samt inom 
projektet Framtidens resor i Norrköping (FRiN) som ett prioriterat 
kollektivtrafikstråk med separata körfält för kollektivtrafik (buss).  

Skarphagsledens nya utformning har varit viktig för 
stadsutvecklingsprojektet Västra staden, där målet har varit att få till en så 
stadsmässig och attraktiv gata som möjligt. Dels för att göra det attraktivt att 
vistas längs med gatan men också för att förbättra rörelsemönster i nord-
sydligriktning. Målsättningen har varit en så smal stadshuvudgata som 
möjligt, utan att tumma på framkomligheten för kollektivtrafiken, där ny 
bebyggelse kan placeras i direkt anslutning till gatan för att få en 
stadsmässig inramning. För att lyckas med det här så har Norrköpings 
kommun sökt dispens hos länsstyrelsen för att ta ner stora delar av befintlig 
allé som går längs med den norra sidan av Skarphagsleden, vilken också är 
beviljad, se avsnitt 4.2 Natur, Träd.  

Förslaget är att Skarphagsleden får en gång- och cykelbana (4+4 meter) på 
vardera sida om vägen, dubbla trädrader, bilkörfält och 
kollektivtrafikkörfält. Den totala bredden blir då cirka 34 meter. 
Trädraderna skiljer gång- och cykelbanan från biltrafiken vilket ger 
förutsättningar för en säker framfart. 

Den nuvarande gång- och cykeltunneln som går mellan norra och södra 
Ektorp kommer fyllas igenom och korsningspunkten kommer i framtiden 
vara i ett plan. Den nuvarande lösningen med rondell är i förslaget en 
trepunktkorsning. Korsningspunkten är utformad för att stärka kopplingen 
mellan Ektorp centrum och planområdet och stärka den upplevda tryggheten 
kring Skarphagsleden. 

 

Figur 45. Föreslagen sektion för nya Skarphagsleden. Dubbla gång- och cykelbanor, 
dubbla trädrader, bilkörfält och kollektivtrafikkörfält. Totala bredden är cirka 34 meter. 
Sektion: WSP, 2020. 
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Figur 46. Illustration över ett förslag på korsningspunkt över Skarphagsleden i 
planområdets södra del. Illustration: Norrköpings kommun, 2020. 

Ektorpsgatan 

Ektorpsgatans är för bred för den hastighet (30 km/h) som gäller på 
sträckan. En ny utformning minskar på körfältens bredd och ökar utrymmet 
för gång- och cykel. Likt förslaget nedan kan vägen kantas av trädrad som 
varvas med kantstensparkering vid allmänna målpunkter.   

 

Figur 47. Ett förslag på hur Ektorpsgatan kan utformas i framtiden. Illustration: 
Norrköpings kommun, 2017. 

Idrottsgatan 

Idrottsgatan är idag för bred för den hastighet (30 km/h) som gäller på 
sträckan och utrymmet för gång- och cykeltrafik är undermåligt. En ny 
utformning av gatan minskar körfältens bredd och ökar utrymmet för gång- 
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och cykeltrafikanter. Idrottsgatan är också del av det huvudcykelstråk som 
sträcker sig från Ektorps centrum till kollektivtrafiknoden Vägträffen som 
ligger norr om planområdet.   

Idrottsgatan är uppbyggd enligt tre olika typsektioner där samma mått gäller 
för körbana (5,5 meter), gång-och cykel (2+2 meter) och gångstråk (2,5 
meter). Längst i söder mot innan Fotbollsgatan är sektionen mellan privat 
kvartersmark trängre, varför gatans totala bredd här blir på 14,7 meter, se 
figur 49. För resten av gatan ligger den totala bredden på drygt 15 meter, se 
figur 50. En cykelbana förläggs till den västra sidan om gatan som kan 
koppla på existerande cykelväg i kurvan innan Fotbollsgatan, så att en 
ytterligare korsningspunkt undviks. Gatans östra sida förses med 2,5 meter 
planteringsyta för träd- och buskar med underliggande skelettjord där 
dagvatten från gatan kan renas och fördröjas. Den existerande 
ledningsdragningen i gatan är det som avgör om det är möjligt att plantera 
träd. 

 

Figur 48. Sektion med trädplantering, gatubredd 
totalt 14,7 meter. Sektion: Urbio, 2019 

 

Figur 49. Sektion med buskplantering, gatubredd 
15,1 meter. Bild: Urbio, 2019. 

 

Figur 50. Förslag på ny utformning av Idrottsgatan. Illustration: Urbio, 2019. 

Fotbollsgatan 

Fotbollsgatan har likt Idrotts- och Ektorpsgatan för breda körfält för 
hastighetsbegränsningen (30km/h) och liknande åtgärder föreslås här. 
Minskade körfält för biltrafik, större utrymmen för gång- och 
cykeltrafikanter. 
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Fotbollsgatan innehåller två viktiga korsningspunkter som föreslås få en ny 
utformning. Den ena är i västra delen av gatan där det framtida 
huvudcykelstråket korsar Fotbollsgatan för att fortsätta längs med 
Idrottsgatan. Vid korsningspunkten kommer cykel och gång ha prioriteras 
vilket markeras i utformningen med ett annat markmaterial än övriga vägen. 

 

Figur 51. Föreslagen ny utformning av Fotbollsgatan, totalbredd 12 meter. Bild: WSP, 
2020. 

Målgränd 

Även Målgränd föreslås få en ny utformning. Idag finns det inte trottoar 
längs med hela gatan utan den försvinner på södra sidan och ersätts av en 
mur. Det är inte optimalt utifrån ett gångperspektiv och i förslaget så 
breddas vägen norrut för att få till en trottoar hela vägen, som ansluter till 
gångvägen som går genom den lokala parken.  

Kvartersgator 

Kvartersgatan är enbart för behörig trafik som har målpunkt i de kvarter 
som gatan servar. Det kan vara sophantering, eventuella varutransporter och 
vissa persontransporter vid behov. Det är inte tänkt att vara någon 
genomfartsväg utan trafik som framförs säkert i samma hastighet som gång-
fart för att säkerställa att miljön på innergårdarna är säker och trygg. Den 
absoluta majoriteten av personbilsparkering sker utanför bostadskvarteren i 
parkeringshusen, men parkering för till exempel rörelsehindrade får placeras 
på innergård eller längs med kvartersgata vid behov.   

Biltrafiken som rör sig längs med kvartersgatorna kommer att behöva korsa 
gång- och cykelväg vid två punkter inom planområdet. Det är nödvändigt 
för att få till en effektiv trafikföring och för att undvika att stora delar av 
kvartersmark används som vändplats istället för kvalitativ gårdsyta. I 
enlighet med Trafikförordningen (1998:1276) 5 kapitlet 6 § så får ett visst 
trafikslag korsa en bana som är avsedd för en annan typ av trafik. I detta fall 
är det då biltrafik som korsar en gång- och cykelväg.  I utformningen av 
överfarten så ska det vara tydligt att det är biltrafiken som ska anpassa sig 
till gång- och cykeltrafiken.  

 

 

Rev. 
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Parkering 

Förutsättningar 

Enligt 4 kapitlet § 13 Plan- och bygglagen (2010:900) får kommunen 
bestämma krav på utrymme för parkering, placering och utformning av 
parkering samt att viss mark eller byggnad inte får användas till parkering. 
Reglering av parkering i detaljplan görs med utgångspunkt i ”Riktlinjer för 
parkering i Norrköpings kommun” antagen år 2017 där riktlinjen är cirka 
0,6 parkeringsplatser per lägenheter i innerzon. Med pågående 
stadsutveckling inom Västra staden så planeras planområdet som innerzon, 
även om det i enlighet med kommunens riktlinje för parkering ingår i 
mellanzon.  

I kommunens parkeringsriktlinje finns det även möjlighet till att sänka 
parkeringsnormen genom att fastighetsägaren genomför åtgärder som bidrar 
till minskad bilism. Dessa åtgärder är avtal om bilpool med hyresgäster, 
grön resplan som del av bygglovshandlingen och övriga åtgärder som kan 
bidra till minskat bilbehov och finns närmare beskrivna i en bilaga till 
Norrköpings parkeringsriktlinje. Dessa åtgärder kan minska behovet av 
antalet bilparkeringar med 15 – 30 %.   

 
Figur 52. Parkeringsriktlinje för innerzon. 
Norrköpings kommun, 2017. 

 
 

Figur 53. Parkeringsriktlinje för innerzon. Norrköpings 
kommun, 2017. 

Idag så finns det totalt 482 stycken parkeringsplatser på kvartersmark inom 
planområdet (489 med Målgränd förskola) för totalt 471 lägenheter 
(Parkeringsutredning, 2020). Därutöver så är det även möjligt att parkera 
längs med Idrottsgatan, Fotbollsgatan och Ektorpsgatan. Antalet 
parkeringsplatser är idag drygt en plats per lägenhet, vilket är en bra bit över 
0,6 parkeringsplatser per lägenhet som i parkeringsriktlinjen. Hade 
parkeringen i planområdet följt riktlinjens 0,6 parkeringsplatser per lägenhet 
hade det varit totalt 283 parkeringsplatser i området för boende.  
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Figur 54. Befintliga lägenheter. Bild: 
Parkeringsutredning, 2020. 

 

Figur 55. Befintliga parkeringsplatser. Bild: Parkeringsutredning, 
2020. 

Förändringar 

All parkering för planområdet ska anordnas inom kvartersmark. Undantag 
får göras för parkering för rörelseförhindrade. Det gäller främst utmed del 
av Idrottsgatan som är utpekat i detaljplanen. Området ligger i anslutning till 
huvudentré för det föreslagna vårdboendet.  

I detaljplanen så har samhällsbyggnadskontoret utgått ifrån att det ska finnas 
cirka 0,6 parkeringsplatser per lägenhet. Parkeringsutredningen som 
Hyresbostäder och Brunnhed & Forsberg genomfört utgår ifrån 289 – 323 
nya lägenheter vilket ger ett behov av 173 – 194 nya parkeringsplatser 
(2020). Sammanslaget med behov för befintlig bostadsbebyggelse så blir det 
396 – 417 parkeringsplatser. Samhällsbyggnadskontorets egna beräkningar 
utgår från ett något högre antal nya lägenheter, 366 lägenheter, vilket då ger 
ett totalt parkeringsbehov på 443 parkeringsplatser.    

Förslaget på detaljplan innebär stora förändringar mot dagens 
parkeringssituation inom planområdet. Större delen av den nya 
exploateringen föreslås tillkomma på befintliga parkeringsplatser inom 
kvartersmark vilket innebär att flertalet parkeringsplatser försvinner 
samtidigt som nya lägenheter tillkommer. I framtiden planeras 
parkeringshus på två ställen inom planområdet som täcker merparten av det 
beräknade parkeringsbehovet. Mindre parkeringsytor integreras i 
gårdsmiljöerna, enbart för att säkerställa tillgängligheten. Cykelparkering 
förläggs på gårdar, i parkeringshusen samt i bostadshusens entréplan 
och/eller souterrängplan.  

Förslaget är att detaljplanen byggs ut etappvis med start i kvarter 1, där det 
första parkeringshuset får uppföras. Att parkeringssituationen löses är ett 
krav för nybyggnation. 

60 parkeringsplatser av befintliga parkeringsplatser beräknas vara kvar 
(Parkeringsutredning, 2020). Utöver de parkeringsplatser som försvinner på 
kvartersmark föreslås att även flertalet parkeringsplatser längs med 
Ektorpsgatan, Fotbollsgatan och Idrottsgatan försvinner i framtiden till 
förmån för bland annat cykelbanor och träd.  
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4.5 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 

Förutsättningar 

Från och med 1 juni 2015 gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Den 11 maj 2017 beslutade regeringen att höja 
riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. 
Bullernivåer vid bostadsbyggnads fasad bör inte överstiga 60 dBA 
ekvivalent nivå. För en bostad om högst 35 kvadratmeter bör den 
ekvivalenta ljudnivån vid fasaden inte överstiga 65 dBA. Vid uteplats som 
anordnas i anslutning till byggnaden bör trafikbuller inte överstiga 50 dBA 
ekvivalent nivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 

Klagomål på buller från en verksamhet inom industriområdet förekommer. 
De ljudmätningar som miljö och hälsa inom samhällsbyggnadskontoret 
utfört visar dock relativt låga ljudnivåer och i planområdet blir 
ekvivalentnivåerna lägre än 40 dB(A). Industribullret bedöms vara lägre än 

Allmänna platser 
GATA1   Stadshuvudgata.   
GATA2   Lokalgata.  
GÅNG- OCH CYKELVÄG Gång och cykelväg. 

Kvartersmark 
PBC  Parkering, bostäder och centrum. 
 
  
Utformning av allmänna platser 
hkp Parkerings för rörelsehindrad får placeras på allmän  
 plats inom 25 meter från entré till huvudbyggnad. 
 
Markens anordnande 
gata  Kvartersgata. 
 
Planhandläggarens kommentar: 
Kvartersgatan är enbart för behörig trafik som har målpunkt i de kvarter 
som gatan servar. Det kan vara sophantering, eventuella varutransporter 
och vissa persontransporter vid behov. Det är inte tänkt att vara någon 
genomfartsväg utan trafik som framförs säkert i samma hastighet som 
gångfart för att säkerställa att miljön på innergårdarna är säker och 
trygg. Den absoluta majoriteten av personbilsparkering sker utanför 
bostadskvarteren i parkeringshusen, men parkering för rörelsehindrade 
får placeras på innergård eller längs med kvartersgata.   
 
Utfart och stängsel 

 In- och utfartsförbud med användningsgräns. 
 

 

Plankartan 
Gata och trafik 

Rev. 
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riktvärden för zon A enligt Boverkets rekommendationer. Inga speciella 
åtgärder krävs. 

Förändringar 

En trafikbullerutredning, Rapport 16271 D Kedjan, Ektorp, Norrköping 
Trafikbullerutredning för detaljplan (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, 
2017) har utförts för planområdet för att utreda hur bullersituationen 
kommer att se ut när ny bebyggelse tillkommer i området. Notera att 
trafikbullerutredningen är utförd på samrådsförslaget, vilket gör att den nya 
bebyggelsen inte stämmer helt överens med det som nu är aktuellt i 
granskningsförslaget. Förändringarna i byggnadsstruktur bedöms inte vara 
så stor att en ny trafikbullerutredning är nödvändig.  

Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att det finns förutsättningar för 
att bygga bostäder med god ljudkvalitet (ljudkvalitetsindex 1.1). Med 
förstärkt trafikbullerisolering kan bostäder med mycket god ljudkvalitet 
(ljudkvalitetsindex 2.0) byggas. De planerade bostäderna utsätts främst för 
buller från vägtrafik på Skarphagsleden, Fotbollsgatan, Idrottsgatan, visst 
buller från Ektorpsgatan samt ljud från angränsande industriområde. Inne i 
området finns även ljud från lekande barn.    

• Alla lägenheter har tillgång till gemensam uteplats och större gård 
med högst 70 dB(A) maximal och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 
Gemensamma uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 
dB(A) ekvivalent ljudnivå kan skapas på gårdarna. 

• Samtliga byggnader får minst en sida med högst 55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå. 

• Flera av byggnaderna får högst 55 dB(A) vid alla fasader. 
• Ljudnivån på gårdsytor och uteplatser på gårdarna blir lägre än 70 

dB(A) maximal och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 
• Gemensamma uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 

dB(A) ekvivalent ljudnivå kan anordnas på gårdarna. 
• Den nya bebyggelsen i kvarteret kommer att avskärma trafikbullret 

till många av de nuvarande bostadshusen och ge lägre trafikbuller än 
i dag. 

Trafikbuller från väg, ekvivalent ljudnivå 
 
Gata 

År 
2016 2030 

Skarphagsleden 46-58 dB(A)* 61-65 dB(A)* 
Ektorpsgatan 47-53 dB(A)* 51-60 dB(A)* 
Idrottsgatan 45-47 dB(A)* 56-60 dB(A)* 
Fotbollsgatan 47-52 dB(A)* 56-60 dB(A)* 
*Den beräknade ljudnivån är beräknad vid fasad. Trafikflödesberäkningarna baseras på 
tillhörande trafikutredning, samt kompletterande uppskattningar för Fotbollsgatan utifrån 
underlag till Översiktsplan för staden Norrköpings kommun. 
Bullerberäkningen för år 2016 baseras på Hur mycket bullrar trafiken?. 
Bullerberäkningen för år 2030 baseras på bullerutredningen Rapport 16271 D Kedjan, Ektorp, 
Norrköping Trafikbullerutredning för detaljplan 
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Figur 56. Ekvivalent ljudnivå för dygn vid fasad. Frifältsvärde. Trafikbullerutredning för 
nybebyggelse inom planområdet. Kartan redovisar beräknade värden för trafikbuller invid 
nya bostadsbyggnaders fasader år 2030. Bild: Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB 

 

Figur 57. Maximal ljudnivå för dygn vid fasad. Frifältsvärde. Trafikbullerutredning för 
nybebyggelse inom planområdet. Kartan redovisar beräknade värden för trafikbuller invid 
nya bostadsbyggnaders fasader år 2030. Bild: Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB. 
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Rekommenderade åtgärder: 

För att ytterligare förbättra ljudmiljön ytterligare för den nya bebyggelsen så 
föreslår trafikbullerutredningen följande: 

- Balkonger med täta räcken och ljudabsorbent i balkongtaken. På 
detta sätt dämpas trafikbullret vid bostadens fasad mot balkongen 
med minst 5dB(A).  

- Fönster och uteluftdon dimensioneras så att trafikbullernivåer 
inomhus blir högst motsvarande ljudklass B.  

 
 

 

Farligt gods 
Inom Norrköpings kommun får fordon med last som omfattas av krav på 
märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods inte föras. 

Förbudet gäller inte trafik med fordon som transporterar gods för på- och 
avlastning på kortast möjliga och lämpliga väg till godsavlämnare eller 
mottagare inom förbudsområdet. 

Markföroreningar 
Inom detaljplanearbetet har AFRY (tidigare ÅF Infrastructure AB) har 
genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom planområdet. 
Provtagning av jord och asfalt genomfördes från 8 april till 9 april 2020 i 22 
punkter, se figur 59. 

Skydd mot störningar 
m  Bullerskyddande åtgärder krävs. 
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Figur 58 Undersökningsområdet med 22 provtagningspunkter. Bild: AFRY, 2020. 

Förutsättningar 

Vid granskning av Länsstyrelsens data har inga potentiellt förorenade 
verksamheter identifierats inom aktuellt undersökningsområde. På 
angränsande fastigheter i väst finns dock ett flertal objekt med klass 2 och 3 
registrerade, bland annat verkstadsindustrier med halogenerade, 
bilvårdsanläggningar, grafisk industri och kemtvätt med lösningsmedel. Syd 
och sydost om undersökningsområdet finns det även två registrerade objekt 
i form av plantskolor. 
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Figur 59 Karta över potentiellt förorenade objekt markerade med cirkel och tillhörande 
riskklassificering. Karta: Östgötakartan (2020-05-13) 

Enligt kartor från 1960-talet har större delar av undersökningsområdet och 
marken runtomkring använts som jordbruksmark. Enligt samma karta går 
även att se att ett järnvägsspår har passerat genom undersökningsområdet. 
Kartor från 1975 visar sedan att undersökningsområdet har bebyggts med 
bostäder, se figur 61. 
 

  

Figur 60 Till vänster historiskt flygfoto från 1960 och till höger historiskt ortofoto från 
1975. Kartor: Lantmäteriet, 2020. 

Sammanfattning  

Analysresultat tyder på att fyllnadsmaterial vid vissa delar av 
undersökningsområdet är behäftat med föroreningar över KM. Halter över 
KM har påträffats vid provpunkterna 20AF03, -06, -10, -11, -12, -16 och -
18. Ämnen vilka överskrider KM är barium, kvicksilver, bly, aromater samt 
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PAH. Vid en av punkterna, 20AF16, uppmättes PAH halter över MKM. 
Inga analysresultat påvisade halter av PCB, BTEX eller pesticider över 
rapporteringsgräns. Analyserade ämnen underskred MRR i punkterna 
20AF01, -02, -07, -08, -13, -14, -15, -20 och -22.  

Resultatet för asfaltsanalyserna visar att asfalten vid två provpunkter är 
behäftad med PAH16-föroreningar över jämförvärdet för stenkolstjära och 
FA. Vidare avgränsning av tjärasfalt inom området rekommenderas därför. 

Markarbeten i förorenade områden är anmälningspliktig verksamhet. Innan 
schaktarbeten får ske måste en anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
inlämnas till tillsynsmyndigheten senast 6 veckor innan arbete påbörjas. 
Anmälan ska säkerställa att sanering sker så att marken kan nyttjas för 
planerat ändamål samt att schaktmassor hanteras i enlighet med 
lagstiftningens krav. 

 

Figur 61 Provtagningspunkter som visar på föroreningar över ”Känslig markanvändning” 
(KM). Bild: AFRY bearbetad av Norrköpings kommun, 2020. 

Översvämning 

Förutsättningar 

Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska bebyggelse 
säkras för extrema regn. Kommunen ska arbeta för att samhället ska klara 
minst ett 100-års regn i klimatscenariot för 2100. 
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För att se hur extrema regn (100 årsregn) påverkar Norrköping har en 
kommunövergripande kartläggning genomförts 2017 av WSP. Den 
kartläggningen har kompletterats inom projektet Västra staden med en 
skyfallskartering genomförd av WSP 2019. Skyfallskarteringen har utförts 
med ett regn med återkomstiden 100 år med 30 minuters varaktighet (enligt 
P110) inklusive en klimatfaktor på 1,25, vilket enligt dagens klimatscenarier 
motsvarar ett klimat som kan tänkas råda år 2100. I den skyfallskarteringen 
har föreslagen ny bebyggelse lagts in för att se hur den nya bebyggelsen 
påverkar och påverkas av översvämning. Dessa två karteringar genomförda 
på översiktlig nivå, visar att vid extrema regn så kan tillfällig översvämning 
ske i planområdets lågpunkter eller i lågpunkter i direkt anslutning till 
planområdet.  

De översiktliga karteringarna har sedan kompletterats av ett PM, 
Översvämningshantering inom detaljplanen Kedjan 1 med närområde inom 
Ektorp i Norrköping (2020). Syfte med detta PM har varit att studera två 
problemområden med platsbesök för att föreslå lämpliga åtgärder för att 
minimera översvämningsrisken. 

Särskilt viktiga platser är: 1. Oskarsparken; 2. Kvarter 3; 3. Cykelunderfart; 
4. förskolan 

 

Figur 62. Planområdet (rött streck) vid ett extrem regn med utpekade riskområdetn i och i 
närområdet. Karta: Norrköpings kommun, 2020. 

Vid extrema regn överskrides kapaciteten på dagvattenledningarna varpå 
sekundära avrinningsvägar bildas. Dagvatten samlas i lågpunkter inom 
fastigheter och rinnvägar följer topografin. Kommunens hantering av 
extrema regn syftar till att skydda byggnader, prioriterade vägar och 
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samhällsviktig verksamhet (Riktlinje för hållbar dagvattenhantering. 2019). 
Inom planområdet finns inga prioriterade vägar eller samhällsviktiga 
verksamheter, vilket innebär att hanteringen är begränsad till att skydda 
byggnader. Kommunens Riktlinje för hållbar dagvattenhantering (2019) 
beskriver att ny bebyggelse ska skyddas mot extrema regn och att 
översvämningsrisken för befintlig bebyggelse inte ska öka. Åtgärder som 
förbättrar för befintlig bebyggelse är dock önskvärda, och något som ska 
eftersträvas.  

För att fastigheterna ska klara av extrema regn (100-årsregn) krävs höjning 
av befintlig mark, nya rinnvägar bort från fastigheter samt relativt små och 
stora områden för vattenansamling (Skyfallskartering, 2019). 

Förändringar 

Den framtida situationen och åtgärder beskrivs här i område för område. För 
mer information hänvisas till WSP:s skyfallskartering (2019) och PM för 
Översvämningshantering inom detaljplanen Kedjan 1 med närområde inom 
Ektorp i Norrköping (2020). Generellt gäller att nya byggnader byggs på ett 
sådant sätt att vatten inte står mot fasad vid extrema regn och att det finns 
rinnvägar så att vatten inte står på platser där det inte är lämpligt. 

Område 1. Oskarsparken 

Oskarsparken ligger nedströms och påverkar inte översvämningsnivåerna 
inom planområdet, däremot så påverkar planområdet Oskarsparken. 
Oskarsparken kommer i framtiden innehålla en dagvattendamm om cirka 
1400 kvm vilket kommer rena och fördröja dagvatten. I anslutning till 
dammen kommer även en tillfällig översvämningsyta för extremregn 
anläggas vilken kommer resultera i bättre skyfallshantering i närområdet. 
Dammens dimensioner förbättrar översvämningssituationen nerströms vilket 
leder till ett förbättrat framtidsscenario än nuläge trots ny bebyggelse och 
nya hårdgjorda ytor inom planområdet och inom hela projektområdet Västra 
staden. 

 

Figur 63. Bildserien ovan visar hur Oskarsparken med en dagvattendamm om 925 kvm 
(mindre än nuvarande förslag på 1400kvm) påverkas av ett extremt regn. Första bilden 
från vänster visar stående vatten 1 cm, andra stående vatten över 25 cm och den tredje 50 
cm. Bild: Sweco, 2020. 
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Område 2. Kvarter 3 

Kommunens skyfallskartering visar att område 2 får vissa besvär med vatten 
som står intill befintlig bostadsbebyggelse. Dessa besvär förstärks av att 
Skarphagsleden har en lågpunkt som samlar vatten som sedan har rinnvägar 
norrut. Ny bebyggelse föreslås på grönytan väster om befintlig bebyggelse 
och stor del av den befintliga ytan föreslås bli hårdgjord. I anslutning till 
Skarphagsleden föreslås grönskan vara kvar som naturområde. Eftersom den 
föreslagna exploateringen tar grönyta i anspråk så är det ett rimligt 
antagande att översvämningsproblematiken förvärras om ingen åtgärd 
genomförs för att motverka detta. För att marken ska anses lämplig att 
bebyggas måste därmed en åtgärd vara på plats vid nyexploatering. Denna 
åtgärd genomför byggherren. 

I dagvattenutredningen från 2017 så föreslås en yta reserveras för 
dagvattendamm i det som i detaljplan föreslås vara naturområde. Senare 
analyser visar dock att den åtgärden har en begränsad effekt och kommunen 
föreslår istället att avrinning av vatten sker i ett svackdike väster om 
befintlig kvartersväg för att sedan samlas i någon form av 
dagvattenutjämning norr om föreslagen byggrätt. Analysen genomförd i 
Scalgo Live visar att den lösningen även förbättrar för befintlig bebyggelse 
jämfört med dagens situation. Lösningen är bara ett förslag och byggherren 
är fri att redovisa annan lämplig lösning inför bygglov. Lösningen 
säkerställs genom att tillräckligt med yta är prickmark.   

Ny byggrätt kommer ha en lägsta färdiggolvnivå på + 38,9 meter över 
nollplan vilket är tre decimeter över stillastående vatten vid extrema regn.  

 
Figur 64. Förslaget är en rinnväg (svackdike) som leder till en mindre utjämningsyta för 
dagvatten som leder vattnet mot Idrottsgatan Byggrätten uppkommer väster om svackdike. 
Illustration: Norrköpings kommun, 2020. 
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Område 3. Cykelunderfart 

Under cykelunderfarten samlas det vatten som gör cykelvägen oframkomlig 
vid extrema regn. Eftersom vägen inte fyller en samhällsviktig funktion så 
är det inte prioriterat från kommunens sida att lösa detta. Problemet 
försvinner dock i framtiden om Skarphagsleden byggs om i enlighet med 
förslag till detaljplan då cykelunderfarten ersätts med en korsning i ett plan.  

Område 4. Förskola 

Område 4 är en skolgård som ligger i nedanför en sluttning med befintlig 
skolbebyggelse i lågpunkt. Befintlig bebyggelse uppges ha haft problem 
med översvämningar i källare. Vattnet rinner sedan vidare längs med 
Målgränd ut mot Ektorpsgatan. 

I detaljplan så föreslås byggrätten på fastigheten öka, såväl som ytan för 
fastigheten. Det finns ett förslag på ny förskola med sex avdelningar, vilket 
innebär att befintliga byggnader kommer att rivas. 

Den föreslagna förskolan har en disposition och placering som bättre lämpar 
sig för att hantera översvämningsproblematiken inom området. Istället för 
att bebyggelsen stänger in vattnet så är den föreslagna L‐formade 
bebyggelsen öppen söderut vilket underlättar avrinning mot Målgränd.  

Kommunens förslag på att översvämningssäkra den nya bebyggelsen är att 
reglera den lägsta höjden för bottenvåningens golvhöjd. Det innebär att 
marken behöver höjas något vid nybyggnation. Avrinning sker sedan mot 
Målgränd. Förskolegården och den hårdgjorda ytan öster om förskolan 
behöver utformas på ett sådant sätt att dagvattenutjämning finns alternativt 
att rinnvägar underlättas mot Målgränd. Genomsläppliga markmaterial bör 
anläggas/behållas i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Figur 65. I detaljplan finns bestämmelse som reglerar att nybyggnation ska byggas med 
färdigt golv i bottenvåning minst + 36,6 meter över nollplanet. Illustration: Norrköpings 
kommun, 2020. 
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Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet 
COWI har genomfört en Luftkvalitetsutredning för Västra staden för 
stadsutvecklingsprojektet Västra staden (2017). Utredningen har tittat på 
halterna för kväveoxid, NO2, och partiklar, PM10 och beskriver de förhåller 
sig till miljökvalitetsnormen (MKN) och mot miljökvalitetsmålet Frisk luft.  

Utredningen tittar på nuläges situation och två framtida scenarier där hela 
projektområdet Västra staden är utbyggt.  Det första scenariot är för år 2025 
och halterna av kväveoxid och det andra är för år 2035 och för partiklar, 
PM10.  

De spridningsberäkningar som gjorts i denna utredning visar att halterna av 
kväveoxid och partiklar, PM10, i Västra staden i Norrköping klarar 
miljökvalitetsnormerna. Detta gäller såväl nuläget, år 2017, som i de två 
framtida scenarierna, år 2025 för kväveoxid och 2035 för partiklar.  

Halterna för kväveoxid förväntas i överlag att sjunka, trots ökade 
trafikmängder, då utsläppen från enskilda fordon förväntas minskas. 

Halterna för PM10 förväntas att öka i framtiden jämfört med idag. 
Huvuddelen av dessa partiklar kommer från slitage av vägar och inte från 
förbränning. Ökad trafik ger alltså ökade mängder partiklar. Den största 
ökningen av partiklar kommer att ske längs med Skarphagsleden där en stor 
trafikökning förväntas. Ökningen innebär att dygnsmedelvärdet stiger med 
1-3 mikrogram, tillräckligt för att vägen ska nå över 30 μg/m³ och därmed 

Begränsningar av markens bebyggande 
 Byggnad får inte placeras. 

 
Markens anordnande 
Bestämmelse (+0,0) inom allmän platsmark för kommunala gator reglerar 
markens höjd som behövs för en fungerande avledning av dagvatten.  

översvämning översvämningsyta får anordnas. 

Byggnadsteknik 

 Lägsta höjd på färdigt golv på bottenvåning i meter 
över nollplanet. Grundläggning, källarbyggnad, 
installationer och fasadytskikt som uförs lägre 
kräver skyddsåtgärd mot inträngning av vatten vid 
tillfälliga översvämningar. 

Ändrad lovplikt, lov med villkor 
a  Marklov krävs även för åtgärder som kan försämra 

markens genomsläpplighet.  
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inte klara miljökvalitetsmålet Frisk luft för dygn. Miljökvalitetsnormen 
klaras däremot för såväl år som dygn. 

Utredningen slår fast att det kan finnas anledning att se över 
trafikplaneringen för området för att förbättra luftkvaliteten där de högsta 
föroreningshalterna förutspås, vid stråken Albrektsvägen/Kungsgatan samt 
delar av Skarphagsleden. Genom att minska eller omfördela trafiken kan 
bättre luftkvalitet uppnås. Bland annat föreslås åtgärder som prioritering av 
andra trafikslag än bil, såsom kollektivtrafik eller cykel, se avsnitt 4.4 Gator 
och trafik.  

Vattenkvalitet 
Från planområdet avleds dagvatten via två ledningssystem mot nordväst och 
nordöst till recipienten Motala ström. Recipienten Motala ström Glan – 
Bråviken (SE-649609-152033) har statusklassningen ”otillfredsställande 
ekologisk potential” och ”uppnår ej god kemisk status”. Enligt 
miljökvalitetsnormerna, MKN, ska Motala ström uppnå ”god ekologisk 
potential 2027” och ”god kemisk ytvattenstatus” med undantag för 
kvicksilver och bromerad difenyleter, PBDE. Vattenförekomsten är kraftigt 
modifierad främst på grund av vattenkraft och har ett totalt 
avrinningsområde på 15 000 kvadratkilometer.  

Urban markanvändning samt transport och infrastruktur är enligt 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) påverkningskällor där dagvatten 
bedöms ha en betydande påverkan på vattenförekomsten. Listade ämnen 
som kan utgöra risk för sänkt status är; PAH’er samt metaller som koppar, 
zink, bly och kadmium.  

För åtgärder för rening och dagvattenhantering med koppling till 
miljökvalitetsnormen för vattenkvalitet läs avsnitt 4.6 Teknisk försörjning, 
Dagvatten.   

Sol- och dagsljus 
Två solstudier har genomförts inom arbetet med detaljplanen. Solstudie för 
Detaljplan för del av fastigheten Kedjan 1 med närområde inom Ektorp i 
Norrköping är genomförd för området som utgår från den maximala 
exploateringen som förslaget på detaljplan som tillåter (Norrköpings 
kommun, 2020). Det innebär att solförhållandena som visas i solstudien är 
ett ”värsta scenario” sett till mängden solljus. Solstudien visar 
solljusförhållandena för den 20 mars (vårdagjämning), 21 juni 
(sommarsolstånd) och 22 september (höstdagjämning).  

Boverkets byggregler 

Det finns krav i Boverkets byggregler, BBR, på att bostäder ska ha tillgång 
till direkt solljus. Kravet gäller inte för studentbostäder på högst 35 m2. I 
bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor 

Rev. 
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vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. Studentbostäder på 
högst 35 m2 behöver dock inte ha tillgång till direkt solljus.  

Direkt solljus är solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats. Med ”mer 
än tillfälligt” avses för bostäder exempelvis utrymmen för daglig samvaro, 
matlagning, sömn och vila. 

Kommunens bedömning 

Solstudien visar att den nya exploateringen påverkar ljusförhållandena för 
befintliga byggnader och friytor till viss del, men inte i sådan grad att den 
föreslagna exploateringen är olämplig. Kommunens bedömning är att den 
föreslagna och den befintliga bebyggelsen får tillräckligt med solljus för att 
det ska vara möjligt att skapa en god bebyggd miljö.  

Mer detaljerade studier behövs i utformningen av bebyggelsen på 
fastigheten Klubben 2, där ett vårdboende planeras. Solstudien visar att den 
södra delen av innergården blir för mörk för att ha enkelsidiga lägenheter 
mot den.  

 

Figur 66. Ett förslag på en planlösning som fungerar, där utrymmen för förråd, städ och 
avfallshantering placeras mot den mörka innergården. Illustration: Tengbom arkitekter, 
2020. 

4.6 Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 
Detaljplaneområdet ingår i verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och 
dagvatten och är idag försörjt med befintliga anslutningar för VA. Om 
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behov av fler serviser uppkommer kan Nodra AB erbjuda dessa till gällande 
VA-taxa.  

Kostnaderna till följd av eventuell flytt av ledningarna står respektive 
exploatör för. 

Dagvatten och vattenkvalitet 

Förutsättningar 
Dagvattenhanteringen i området ska följa kommunens Riktlinje för hållbar 
dagvattenhantering (2019). Fastighetsägaren är ansvarig för hantering av 
dagvatten inom den egna fastigheten. Där förhållanden gör lokalt 
omhändertagande av dagvatten olämplig kan fastighetsägaren ansluta till det 
kommunala dagvattennätet. Uppkomsten av dagvatten kan dock begränsas 
genom att till exempel använda genomsläppliga material. Om behov av fler 
serviser uppkommer kan Nodra AB erbjuda dessa till gällande VA-taxa.  

Tre utredningar har belyst förutsättningar och lämpliga lösningar i området. 
Den första utredningen Dagvattenutredning Kedjans bostadsområde m.fl., 
Norrköpings kommun genomförd av ÅF konsulter 2017 avgränsades till 
planområdet och har kompletterats med en modellering av dagvattennätet 
genomförd av Nodra senare under 2017 som pekar ut lämpliga 
kapacitetshöjande åtgärder på det allmänna dagvattennätet för att klara 
avledning enligt gällande dimensioneringsriktlinjer. Modelleringen av 
dagvattennätet har undersökt hela projektområdet för Västra staden. WSP 
har 2019 tagit fram utredningen ”Skyfallskartering och dagvattenrening för 
Västra staden” där storskaliga lösningar tagits fram för hela projektområdet 
både vad gäller skyfallshantering och dagvattenrening.   

Från planområdet transporteras dagvatten via två ledningssystem (DUT 
5148 och DUT 5130) mot nordväst och nordöst till recipienten Motala 
ström. Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) har Motala ström 
(SE649609-152033) otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god 
kemisk status. Recipienten bedöms vara känslig, speciellt mot ökad mängd 
näringsämnen (2019). Listade ämnen som kan utgöra risk för sänkt status är 
PAH’er, samt metaller som koppar, zink, bly och kadmium. Motala ström 
ska 2027 ha god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus enligt 
MKN. Avvattningen från områdets ytor sker idag med markens lutningar till 
dagvattenbrunnar och sedan via slutna ledningar. 
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Figur 67. Planområdet (vit avgränsning) med de två avrinningsområdena DUT5130 och 
DUT5148 som båda leder till recipienten Motala ström. På kartan finns även tidigare 
föreslagen nyexploatering för hela Västra staden. Karta: WSP, 2019. 

Modelleringsutredningen visar att befintligt dagvattennät är hårt belastat vid 
ett 10-årsregn och tre stråk pekas ut som speciellt viktiga för planområdet. 
Stråk 1 går längs med Idrottsgatan och är hårt belastat till följd av Borgs 
industriområde som ansluter till ledningen västerifrån. Dagvattenledningens 
sektion vid norra delen av Idrottsgatan har för små dimensioner. Stråk 2 
löper genom bostadsområdet från Ektorp centrum och har en relativt låg 
belastning, problem uppstår först när dagvattnet sammanstrålar med stråk 1 i 
Fotbollsgatan. Stråk 3, del av Ektorpsgatan, dagvattenledning bedöms ha för 
små dimensioner vilket medför risk för dämning ovan mark vid 10-årsregn. 
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Figur 68. Viktiga dagvattenstråk inom planområdet med riskområden markerade. 
(Norrköpings kommun) 

Rening 

Inom projektet Västra staden har utredningen Skyfallskartering och 
dagvattenrening för Västra staden (2019) tittat på hur en framtida 
exploatering påverkar föroreningsnivåerna i Motala ström.  

Föroreningsbelastningen för hela Västra staden beräknas stiga 10 – 20 % 
utan reningsåtgärder jämfört med befintlig situation. Enligt uppskattade 
värden för projektområdet överskrids riktvärdeskoncentrationerna för 9 av 
12 föroreningar som inkluderas i Norrköpings dagvattenriktlinjer från 2009. 
Detta beror främst på ökad total regnvolym som når recipient, mer än att 
föroreningskoncentrationerna ökar. Regnvolymen beräknas öka med 10 %. 
Koncentrationerna späds ut i ett ökat vattenflöde och är därmed inte 
representativt för den samlade påverkan på recipienten. Det är därför 
lämpligt att i första hand utgå från uppskattning av den totala belastningen 
över ett år.  

Beräkningarna visar att det efter förtätning och utan reningsåtgärder är 
flerfamiljshusområdena inom Västra staden som ger upphov till den största 
andelen av den totala föroreningsbelastningen. De orsakar uppskattningsvis 
cirka 50% av belastningen inom planområdet och är också den största 
markanvändningen. 

PAH’er, bly, koppar, zink och kadmium är enligt VISS listade ämnen som 
kan innebära risk för sänkt status för MKN för recipienten. Sett till hela 
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området för Västra staden innebär den planerade exploateringen att samtliga 
av dessa ämnen kommer att öka varpå det föreligger reningsbehov. 

 

Figur 69. StormTac-resultat för Västra staden, kg/år före och efter förtätning utan 
reningsåtgärder. Tabell: WSP, 2019. 

 

Figur 70. Riktvärden för skyddsvärd recipient från Norrköpings dagvattenriktlinje från 
2009 samt resultat för Västra staden, före och efter förtätning utan reningsåtgärder. 
Tabell: WSP, 2019. 

Förändringar 

De ytor som föreslås tas i anspråk av nya byggnader är hårdgjorda ytor men 
även grönytor vilket innebär ökad belastning på dagvattennätet jämfört med 
dagens situation. 

Förändringarna inom dagvattennätet och rening av dagvatten har utgått ifrån 
ett Västra staden perspektiv där detaljplanen för Kedjan 1 med närområde är 
en del i. Det innebär att många av de föreslagna förändringarna ligger 
utanför området för denna detaljplan men är likväl viktiga för att helheten 
såväl som dagvattenhanteringen för denna detaljplan ska fungera. De 
föreslagna åtgärderna är på allmän plats. För kvartersmark gäller 
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Norrköpings Riktlinje för hållbar dagvattenhantering där fastighetsägare 
ansvarar för att hantera 10 millimeters regn och att ordna rinnvägar till det 
kommunala dagvattennätet.  

För att dagvattenhanteringen ska fungera enligt riktlinjer krävs: 1, att 
fastighetsägarna tar sitt ansvar för de första 10 millimetrarna; 2, ett 
dagvattennät som är rätt dimensionerat och; 3, att dagvattnet renas.  

Inom planområdet, samt i angränsning till planområdet, kommer dagvatten 
att tas om hand via fördröjningsmagasin, eller genom utökad kapacitet på 
ledningsnätet. 

Förändringar kvartersmark 

Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska mindre 
regnen, upp till 10 mm regn, tas om hand nära källan för att minska 
avrinningen, rena dagvattnet och säkra grundvattenbildningen i området. 
Avledningen av dagvatten från hårdgjorda ytor som hustak, uppfarter, 
parkeringar ska i första hand minimeras genom att öka möjligheterna för 
infiltration, avdunstning och transpiration. I andra hand ska flödet fördröjas 
och renas innan det släpps vidare till en allmän dagvattenanläggning. I figur 
70 visas förslag på olika lösningar på hur detta kan hanteras för den 
planerade bebyggelsen. 

 

Figur 71. Åtgärdsförslag för att fördröja dagvatten på den egna fastigheten. Illustration: 
Norrköpings kommun, 2019. 

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

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

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

4 Växtbäddar Regnvatten kan ledas till en växtbädd. 
Växtbädden byggs upp med makadam som då 
fungerar som en form av stenkista. Någon form 
av dränering behöver oftast finnas i botten. Den 
här metoden ger en bra rening av dagvattnet och 
är därför extra lämplig för trafikerade ytor. 

5 Stenkista/ 

fördröjningsmagasin 

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

6 Genomsläpplig 
beläggning 

Ytor som parkeringar, uteplatser med mera kan 
byggas upp med beläggningar som kan dränera 
regnvatten. Beroende på markens uppbyggnad 
kan någon form av dränering behövas. 
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Figur 72. Sammanställning av utredningens förslag för förbättring av dagvattennätet i och 
i planområdets närhet. Originalkarta: WSP, 2019. Bearbetning: Norrköpings kommun, 
2020. 

Förändringar dimensionering och fördröjning på dagvattennätet: 

För att klara avledningen av ett 20-årsregn bör dagvattenledningar på 
Ektorpsgatan och Idrottsgatan dimensioneras upp. Det bör även placeras ett 
fördröjningsmagasin söder om fotbollsarenan, öster om planområdet.  

Med fördröjningsmagasin och befintliga ledningssystem ska dagvattnet 
kunna hantera 20-årsregn. Studier av områdets topografi visar att dagvatten 
vid större flöden kan tänkas brädda över till Idrottsgatan i nordväst, 
Ektorpsgatan i nordöst och Skarphagsleden i sydväst. 

De kapacitetshöjande åtgärderna på dagvattennätet kommer inte att utföras i 
samband med byggnation inom detaljplanen utan är inplanerade längre fram 
i tiden.  

 

Rev. 
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Förändringar för förbättrad rening: 

För att minska föroreningsbelastning från dagvatten inom Västra staden så 
föreslås flera åtgärder av varierande storlek. För det första så bör möjlighet 
till rening av dagvatten från hårdgjorda ytor skapas i direkt anslutning till 
dessa ytor. Regnrabatter kan placeras ut på lämpliga platser för att bidra 
med en viss reduktion av föroreningar. För de ytor där det förekommer bilar 
kan det finnas behov av någon form av oljeavskiljande funktion som tar 
hand om föroreningar från fordon. 

Längs de allmänna gatorna Skarphagsleden, Idrottsgatan och Ektorpsgatan 
föreslås effektiva reningsanläggningar som växtbäddar, svackdiken, 
krossdiken eller skelettjordar. I planförslaget finns utrymme för dessa 
lösningar.  

  

Figur 73. Exempel på växtbädd (biofiler) som avleder vatten från gc-väg och väg. 
Illustrationer: WSP, 2019. 

Utöver dessa platsnära åtgärder så föreslås två större åtgärder för att rena en 
större mängd dagvattnet för de två vattenledningssystemen DUT5130 och 
DUT5148. Det ena är en dagvattendamm i Oskarsparken och det andra är en 
underjordisk reningsanläggning i ett bergrum nära utlopp till recipient.  

Dagvattendamm Oskarsparken  

Ett naturområde norr om planområdet har pekats ut som lämplig plats för 
dagvattendamm. I detta nu, 2020, håller en parallell detaljplanprocess på för 
att säkerställa en framtid användning som park med plats för 
dagvattendamm med stor kapacitet för fördröjning och rening. Där har 
SWECO tagit fram ett förslag på en dagvattendamm på 1400 kvm. Den har 
även kapacitet att rena dagvatten från industriområdet inom 
avrinningsområdet. I WSPs vattenutredning från 2019 så har 
reningskapaciteten beräknats på en dagvattendamm med yta 900 kvm, 
medans det i detaljplaneförslaget föreslås en damm som är 1400 kvm. 
Utredningen visar en förbättrad reningseffekt på mellan 29 – 90 % beroende 
på ämne.  

Rev. 
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Figur 74. Reningseffekt från föreslagen dagvattendamm i Oskarsparken. Tabell: WSP, 
2019. 

Underjordisk reningsanläggning i bergrum 

Norr om planområdet, nära Motala ström föreslås ett underjordiskt 
reningsanläggning bestående av ett sedimentations samt filtermagasin.  
Bergrummets lämplighet för ombyggnation till en reningsanläggning utreds 
av Norrköpings kommun och Nodra AB. I vattenutredningen från 2019 
gjorde WSP en beräkning av förväntad rening i ett filtermagasin på denna 
plats. Resultatet visar en förbättrad rening på mellan 8 – 87 % beroende på 
ämne. 

 

Figur 75. Uppskattning av reningseffekt av simulerat filtermagasin på 100 kvm vid 
Strömvillan. Tabell: WSP, 2019. 

Byggnadsskede och byggnadsmaterial 

Föroreningsbelastningen är ofta stor i samband med byggskeden och det är 
en stor fördel att anlägga dagvattenanläggningar för rening innan 
byggnation.  

Genom att välja ”rätt” byggnadsmaterial så kan föroreningar i dagvattnet 
minskas. Byggnadsmaterial som bör ses över om möjligt är galvaniserad 
eller svetsad plåt (Zn, Ni, Cr, Al med flera), kopparplåt (Cu), zinkplåt eller 
ytbehandlad plåt (Zn), tak- och fasadfärger (Metaller, ftalatera, alkylfenoler, 
pesticider, PCB), bitumen asfaltsmassa (PAH:er, nonylfenol), PVC och 
övriga plaster (ftalater, nonylfenol) samt betong (nonylfenol, partiklar, Cr).  

Sammanfattning  
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De föreslagna åtgärderna gör att föroreningsmängden minskar lokalt och att 
ett fullt utbyggt Västra staden släpper ut mindre till recipient än idag. Att 
inkludera rening i planområdet dock ser inte ut att vara avgörande för att 
uppnå MKN, men ett steg på vägen. Projektområdet Västra staden utgör 
cirka 0,005 % av det totala avrinningsområdet till recipient. Rening av 
dagvatten väntas bidra till en viss minskning av fosforbelastningen (från 50 
kg/år till 20 kg/år), samt en minskning av belastning miljögifter. Särskild 
risk utgöra dagvatten för att riskera statusen med avseende på koppar, 
benso(a)pyren, PAH’er och metaller, enligt VISS för Motala Ström. 
Belastning av dessa föroreningar kan minskas från planområdet genom både 
större och mindre reningsåtgärder. De större reningsåtgärderna beräknas 
bland annat bidra till en minskning av belastningen av koppar med cirka 4 
kg per år. 

Föroreningsbelastningen som uppskattas med StormTac ska endast ses som 
vägledande. Det finns dock en stor marginal mellan projektområdets 
uppskattade belastning och de halter som krävs för god status. Det är därför 
troligt att belastningen är relativt försumbar eftersom avrinningsområdet och 
flödet i Motala Ström är mycket stort i relation till flödet från planområdet. 

 

Energiförsörjning 

El 
E.On Elnät Sverige AB distribuerar el i området och möjlighet till 
anslutning finns för ny bebyggelse. Idag finns en transformatorstation inne i 
den gamla tvättstugan på fastigheten Laget 1. I detaljplanen ges möjligheten 
att flytta transformatorstationen in till närliggande parkområde där mark 
avsätts för teknisk anläggning. Området omfattar 10 * 10 meter och ska vara 
tillräckligt för att uppföra en dubbel transformatorstation.   

Bredband, tele 
Tele- och fiberkablar finns inom området och nya byggnader och fastigheter 
kan ansluta till respektive nät.  

Markens anordnande 
Bestämmelse (+0,0) inom allmän platsmark för kommunala gator reglerar 
markens höjd för att markens lutning ska vara tillräcklig för avledning av 
dagvatten.  

översvämning  Översvämningsyta får anordnas. 

 

Plankartan 
Dagvatten 
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Värme 
Kommunen har som målsättning att uppvärmningen ska ske på ett så 
miljövänligt sätt som möjligt samt att energianvändningen ska minimeras. 
Området är idag anslutet till E:ons fjärrvärmenät.   

Alternativa förnyelsebara uppvärmningsformer bör prövas för att undvika 
en kraftigt ökad elanvändning. Möjlighet till lågenergihus alternativt 
passivhus bör prövas. 

Avfall 

Förutsättningar 

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

För hämtning av kommunalt avfall ansvarar kommunens bolag Nodra AB.   

Förändringar 

Sophanteringen inom planområdet ska ske genom gemensamma miljöhus 
som är utplacerade längs med lokalgator, kvartersgator och på kvartersmark. 
För hämtning av övrigt hushållsavfall ansvarar kommunens bolag Nodra 
AB. Utformning av soprum eller miljöstation och tillgängligheten dit ska 
följa Nodras riktlinjer för arbetsmiljö och tillgänglighet för avfallshantering 
i Norrköpings kommun. 

Vid nybyggnation ska avståndet mellan soprum och fordonets 
uppställningsplats vara max 10 meter.  

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

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

För restaurangverksamhet ska kopplingspunkten för fettavskiljare placeras 
så att det går att tömma även när verksamheten är stängd, och 
slangdragningen bör vara så kort som möjligt. 

Vid exploatering bör samråd ske med Nodra AB angående utformning av de 
gemensamma hämtställena och lösningar för hämtning från planerade 
verksamheter i området. 

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

5.1 Tidplan 

Detaljplanearbete 
Planuppdrag: 16 juni 2015 

Plansamråd: 8 maj - 21 juni 2017 

Granskning: 9 december – 7 januari 2020 

Beslut om godkännande  
samhällsplaneringsnämnden: 13 april 2021 

Laga kraft: 2:a kvartalet 2021 

Genomförande, allmän plats 
Projektering allmän plats: 3:e kvartalet 2021 

Entreprenadupphandling,  
allmän plats: 4:e kvartalet 2021 

Fastighetsregleringar: 2021 och framåt 

Utbyggnad av park: 2022 

Utbyggnad av torg: 2024 

Utbyggnad av gator: 2024 och framåt 

Utbyggnad av dagvattenanläggning: 2024  

 

Genomförande, kvartersmark 
Fastighetsbildning: 2021 och framåt 

Husbyggnad: 2022 och framåt 
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Den preliminära tidsplanen anger tider utifrån förutsättningen att 
kommunens beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett 
överklagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas 
upp till två år framåt i tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av 
genomförandet. 

5.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 

Allmän plats 

Norrköpings kommun ska vara huvudman för gator och andra allmänna 
platser. Kommunen är ansvarig för utbyggnad samt för drift och underhåll. 

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

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

Fastighetsbildning med mera 
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och 
andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten i 
Norrköpings kommun. 

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

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

El, tele och bredband 
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E.ON Energidistribution AB är huvudman för elnätet. För att säkerställa 
elförsörjningen i området finns utrymme att bygga en ny 
transformatorstation inom kvartersmark.  

TeliaSonera Skanova Access AB är huvudman för telenätet. Ledningar 
tillhörande TeliaSonera Skanova Access AB behöver flyttas i samband med 
ombyggnation av Skarphagsleden.  

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

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

5.3 Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från det datum som beslut om antagande av 
detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 
detaljplanen. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller 
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägare får någon ersättning för 
byggrätt som inte utnyttjats. 

5.4 Genomförande inom allmän plats 
Inom allmän plats ska ombyggnation av den bostadsnära parken göras, se 
kapitel 4.3 Friytor. Parken inkluderar även en ny gång- och cykelväg. 
Åtgärder som planeras berörande gator är ombyggnation av Skarphagsleden, 
Ektorpsgatan, Fotbollsgatan och Idrottsgatan, se kapitel 4.4 Gator och 
trafik. 

Utanför detaljplaneområdet ska en dagvattenanläggning anläggas till nytta 
för detaljplaneområdet.   

Teknisk utredning av de planerade åtgärderna inom allmän plats har utförts i 
samband med upprättande av detaljplan.  

Detaljprojektering och ombyggnad av gator och övriga anläggningar på 
allmän platsmark påbörjas genom beställning till enheten projekt från 
enheten exploatering, båda inom samhällsbyggnadskontoret, som samordnas 
med respektive ledningshavare inom området.  

Utbyggnaden kan starta när detaljplanen har vunnit laga kraft och 
projektering är genomförd. Entreprenad för anläggningsarbeten kommer att 
handlas upp enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 
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Utbyggnad av allmän plats ska utföras i etapper. Genomförandet kräver 
samordning med genomförandet inom kvartersmark.  

5.5 Genomförande inom kvartersmark 
Inom kvartersmark ska nya flerbostadshus uppföras som innebär närmare 
400 nya lägenheter inklusive vårdboende. Även byggrätt för 
centrumverksamhet och parkeringshus möjliggörs. Den mark som utgör 
kvartersmark ägs till största del av Hyresbostäder i Norrköping AB. 
Kvartersmark för skola ägs av kommunen vilken får möjlighet till utökad 
byggrätt.  

Utbyggnad inom kvartersmark kan ske när detaljplan har vunnit laga kraft. 
För byggrätterna längs Skarphagsleden är byggnation möjlig först efter att 
ombyggnation av Skarphagsleden har skett.   

Byggnation av kvartersmark ska samordnas med kommunens byggnation av 
allmän plats på sådant sätt att åtgärder inom allmän plats inte förhindras 
eller fördyras.  

Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om 
startbesked har tagits. Utbyggnad av kvartersmark för bostäder kommer att 
ske i fyra etapper och bedöms pågå från 2022 till 2029, se tabell och figur 
87 nedan. 

Etapp 1 – Kvarter 1 
Etapp 2 -  Kvarter 6 och 7 
Etapp 3 – Kvarter 4 och 5  
Etapp 4 – Kvarter 2 
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Figur 76. Kvartersindelning. Befintlig bebyggelse är grå och ny bebyggelse är vit. 
Illustration: Norrköpings kommun 

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

5.6 Avtal 
Plankostnadsavtal och föravtal har tecknats av kommunen och exploatören 
gällande detaljplanearbetets kostnader samt villkor för dess genomförande.  

Kommunen, genom samhällsbyggnadskontoret, exploatering, kommer att 
teckna exploateringsavtal med Hyresbostäder i Norrköping AB avseende 
marköverlåtelser, kostnads- och ansvarsfördelning. Exploateringsavtalet ska  
undertecknas inför antagande av detaljplanen.  

5.7 Tekniska utredningar 

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

• Arkeologisk utredning, etapp 1 
• Bullerutredning 
• Dagvattenmodellering 
• Dagvattenutredning 
• Trädinventering 
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• Trafikutredning 
• Solstudier/Skuggstudier 
• Fördjupade sol- och skuggstudier 
• Förstudie av allmän platsmark och dagvatten 
• Geoteknisk utredning 
• Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning 

6. Genomförandets konsekvenser  

6.1 Inverkan på miljön 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när 
en detaljplan upprättas. Miljöbedömningens första steg, behovsbedömning, 
ska avgöra om detaljplanen medför en betydande miljöpåverkan.  

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en betydande 
miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
upprättas. Se vidare i medföljande planhandling Behovsbedömning. 

6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ägoförhållanden 
Inom planområdet finns totalt 11 fastigheter. Fastigheterna Kedjan 1, Laget 
1 och 2, Klubben 1 och 2, Hörnan 3 och 4 ägs av Hyresbostäder i 
Norrköping AB. Fastigheterna Vilbergen 1:1, Kneippen 1:1 Såpkulen 1:1 
och Hörnan 2 ägs av kommunen.  

 

Figur 77. Fastighetskarta: Norrköpings kommun, 2020. 
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Fastighetsbildning 

Tomtindelning 

För fastigheterna Klubben 2, Laget 1-2. Kedjan 1 och Hörnan 2-4 gäller 
tomtindelning, akt 0581K-22B:2267, 0581K-22B:1076, 0581K-22B:1070, 
0581K-22B:1071 och 0581K-22B:2318. I samband med antagandet av 
denna detaljplan kommer tomtindelningen att upphöra.  

Fastighetsindelning 
Detaljplanen medför att mark som tidigare har varit allmän plats nu 
planläggs för bostäder, vård och skola. Dessutom medför detaljplanen att 
mark som tidigare har varit kvartersmark nu kommer att bli allmän 
platsmark. För att genomföra detaljplanen krävs att markområden överförs 
mellan fastigheter genom fastighetsreglering. Ny vårdfastighet kan bildas 
genom avstyckning, se område 1 och 26 i figur 79. Nya fastigheter för 
teknisk anläggning kan avstyckas, figur 14 och 27 i figur 79. Ett alternativ 
till avstyckning är att bilda ledningsrätt för teknisk anläggning. 
Fastighetsbildning sker genom lantmäteriförrättning.  

De fastighetsregleringar som krävs för att genomföra detaljplanen visas i 
kartan och tabellen nedan. Ansökan görs av Norrköpings kommun för mark 
som berör kommunen. I de fall fastighetsregleringar ska genomföras som 
endast berör fastigheter som inte ägs av Norrköpings kommun så måste 
berörd(a) fastighetsägare ansöka om lantmäteriförrättning.  

 
Figur 78. Kartan visar de områden inom planområdet som berörs av fastighetsbildning. 
Norrköpings kommun, 2021. 

Rev. 
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Fastighet Fastighetsreglering Användning 

Klubben 1 Markområde 26 överförs till Klubben 2 Kvartersmark 

Klubben 2 Markområde 26 tillförs från Klubben 1 

Markområde 24 tillförs från Vilbergen 1:1 

Kvartersmark 

Kvartersmark 

Laget 1 Markområde 17 överförs till Vilbergen 1:1 

Markområde 25 tillförs från Vilbergen 1 

Allmän plats 

Kvartersmark 

Laget 2 Markområde 5 tillförs från Vilbergen 1:1 

Markområde 16 tillförs från Vilbergen 1:1 

Markområde 18 tillförs från Vilbergen 1:1 

Markområde 11 överförs till Vilbergen 1:1 

Kvartersmark 

Kvartersmark 

Kvartersmark  

Allmän platsmark 

Kedjan 1 Markområde 10 överförs till Vilbergen 1:1 

Markområde 13 överförs till Vilbergen 1:1  

Markområde 6 tillförs från Vilbergen 1:1 

Markområde 12 tillförs från Vilbergen 1:1 

Markområde 15 tillförs från Vilbergen 1:1 

Markområde 21 överförs till Hörnan 2 

Allmän platsmark 

Allmän platsmark 

Kvartersmark 

Kvartersmark 

Kvartersmark 

Kvartersmark 

Hörnan 2 Markområde 22 överförs till Vilbergen 1:1 

Markområde 3 tillförs från Vilbergen 1:1 

Markområde 4 överförs till Vilbergen 1:1 

Markområde 19 tillförs från Vilbergen 1:1 

Markområde 20 tillförs från Hörnan 3 

Markområde 21 tillförs från Kedjan 1 

Allmän plats 

Kvartersmark 

Allmän plats 

Kvartersmark 

Kvartersmark 

Kvartersmark 

Hörnan 3 Markområde 2 överförs till Vilbergen 1:1 

Markområde 9 överförs till Vilbergen 1:1 

Markområde 7 överförs till Vilbergen 1:1 

Markområde 20 överförs till Hörnan 2 

Markområde 23 överförs till Vilbergen 1:1 

Allmän platsmark 

Allmän platsmark 

Allmän platsmark 

Kvartersmark 

Allmän platsmark 

Hörnan 4 Markområde 8 överförs till Vilbergen 1:1 Allmän plats Rev. 

 

Rev. 
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Gemensamhetsanläggning 

Detaljplanens innehåller reserverade ytor för tillkommande 
gemensamhetsanläggning, rättighetsområde markerat med g i plankartan. I 
genomförandet av detaljplanen kommer det uppstå behov av att 
gemensamhetsanläggning bildas för kvartersgator eller parkeringshus som 
försörjer flera fastigheter. Deltagande fastigheter ges andelstal för utförande 
och drift. 

Gemensamhetsanläggning bör bildas för att säkerställa att respektive 
fastighets parkeringsbehov tillgodoses. Ansökan görs av berörd 
fastighetsägare.  

Ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning för kvartersgata där 
fastigheterna Klubben 2, Laget 1 och Laget 2 samt den nybildade 
vårdfastigheten ska delta görs i enlighet med överenskommelse mellan 
Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping AB. Ansökan för 
bildande av övriga gemensamhetsanläggningar görs av berörd 
fastighetsägare.  

Ledningsrätt och servitut för ledningar 

Inom planområdet finns ett antal inskrivna servitut avseende ledningar för 
vatten och avlopp som listas nedan. Syftet är att dessa ska upphävas för att 
behovet istället kan tillgodogöras med ledningsrätt inom u-områden där 
vatten- och avloppsledningar är belägna. Ansökan för upphävande av 
servituten kan lämnas till lantmäterimyndigheten i samband med att ansökan 
om ledningsrätt söks av Nodra AB.  

- Kedjan 1, avtalsservitut, belastas av ledning till förmån för Borg 
11:6, aktbeteckning 05-IM1-76/4160.1.  

- Hörnan 3, avtalsservitut, belastas av ledning, till förmån för Borg 
11:6, akt 05-IM1-76/4156.1.  

- Klubben 2, avtalsservitut, belastas av ledning till förmån för Borg 
11:6, akt 05-IM1-76/4162.1.  

- Laget 2, avtalsservitut, belastas av ledning till förmån för Borg 11:6, 
akt 05-IM1-76/4876.1.  

Ledningsrätt för starkström och fjärrvärme bör upplåtas inom u-områden. 
Respektive ledningsägare ansvarar för att ansöka om ledningsrätt.  

Övriga servitut 
Befintliga servitut 
Hörnan 2, avtalsservitut, rätt till parkeringsplatser, belastar Planen 6, akt 
0581KIM-05/11143.1.  
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Hörnan 2 officialservitut, rätt till parkering, belastar Planen 6, akt 0581K-
05/28.2.  

6.3 Ekonomiska konsekvenser 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 
Samtliga kostnader inom kvartersmark står respektive fastighetsägare för. 
De kostnader som avses är byggnation av nya bostäder/skola/vårdboende, 
eventuell ledningsflytt, markberedning etcetera.  

Norrköpings kommun får intäkter till följd av markförsäljning och 
exploateringsbidrag.  

Allmän plats, kostnader och finansiering 
Ombyggnation av Ektorpsgatan, torg och park inklusive gång och cykelväg 
ska i sin helhet finansieras av intäkter från exploateringsbidrag enligt 
exploateringsavtal. De faktiska kostnaderna faktureras till byggherren.  

Ombyggnation av Skarphagsleden ska delvis finansieras av 
exploateringsbidrag men främst av tekniska nämnden via särskilt tilldelade 
medel. Ombyggnation av Fotbollsgatan ska i sin helhet finansieras av 
tekniska nämnden via särskilt tilldelade medel.  

Driftskostnader 
Drift och underhåll av allmän plats inom detaljplanen bekostas med 
skattemedel. Norrköpings kommun, samhällsbyggnadskontoret, har 
sköteselansvar för allmän plats i området. Driftkostnaderna bedöms öka i 
samband med att detaljplanen genomförs med tanke på de standardhöjande 
åtgärder som görs inom allmän plats och att ett nytt torg skapas.  

Vatten och avlopp 
Kostnader för anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet 
finansieras genom anslutningsavgift enligt gällande VA-taxa. För 
anläggandet av fördröjningsmagasin finansieras detta av Nodra AB. 
Kostnader för ledningsdragning på tomtmark tillkommer för respektive 
fastighetsägare.  

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

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

Kostnader för ledningsflytt står berörd fastighetsägare för.  
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Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 
Ersättningar för marköverföringar, bildande av gemensamhetsanläggningar 
och bildande, respektive upphävande av servitut, bestäms genom 
överenskommelse mellan berörda parter eller enligt beslut av 
lantmäterimyndigheten. 

Kostnader för fastighetsreglering rörande allmän plats står kommunen för. 
Övrig fastighetsbildning svarar respektive fastighetsägare för enligt 
överenskommelse eller enligt lantmäterimyndighetens förrättningsbeslut. 

Kostnader för bildande av gemensamhetsanläggning svarar de deltagande 
fastigheterna för i enlighet med överenskommelse eller enligt 
lantmäterimyndighetens anläggningsbeslut. Kostnader för bildande av 
ledningsrätt svarar respektive ledningsägare för.  

Bygglov, anmälan och planavgift 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. 
Inom Norrköpings kommun har samhällsbyggnadskontoret ingått en 
överenskommelse med exploatören beträffande finansiering av detaljplan. 
Exploatörerna är därmed befriade från planavgift i samband med debitering 
av bygglovsavgift.  

6.4 Sociala konsekvenser 

Jämställdhet 
Centralt belägna bostäder skapar jämställda förutsättningar för kvinnor och 
män att ta sig till arbetet, skola, vård med mera. Avstånden blir kortare och 
tillgången till kollektivtrafik är bättre. Upprustning av allmän plats, såsom 
gator, gång- och cykelstråk samt parkmiljöer förväntas få en positiv effekt 
på den upplevda tryggheten vilket ger förutsättningar för att alla ska kunna 
röra sig ute under dygnets alla timmar. 

Barnperspektiv 
Befintligt parkområde inom planområdet kommer att finnas kvar, samt 
rustas upp, och säkerställer barns och ungdomars tillgång till lekmiljö inom 
300 meter från bostaden utan att några större vägar behöver korsas. En 
förskola med stora friytor med strategisk placering intill planområdets gröna 
mittpunkt, parken, ger barnen i området fortsatt goda förutsättningar till en 
god levnadsmiljö.  

6.5 Konsekvenser för stadens attraktivitet 
En god placering av bebyggelsen kan bidra positivt till gatu- och 
stadsmiljön, vilket också höjer områdets generella attraktivitet. 
Bostadsbyggande i närheten av innerstaden gynnar hållbara transporter 
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såsom cykel och kollektivtrafik. Förtätning med bostäder i närhet av 
förskolor, andra kommersiella verksamheter och övriga arbetsplatser skapar 
förutsättningar för minskade avstånd mellan de boende och service. 

Att den lokala parken rustas upp och utvecklas är positivt för hela 
stadsdelen.  

7. Medverkande 

7.1 Tjänstemän 
Planhandlingar vid samråd har upprättats av Ulf Liljankoski, planarkitekt. 
Planhandlingarna vid granskning och antagande har upprättats av Simon 
Tell, planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering.   

Detaljplanen har utarbetats i samverkan med följande tjänstemän inom 
Norrköpings kommun:  
 
Malin Cuclair, samhällsbyggnadskontoret, övergripande samhällsplanering 
Lisa Nyström, samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur, 
Magnus Sandberg, Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur 
My Plantin Wantell, samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur 
Carolina Olsson, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 
Nicolina Magnusson, Nodra AB, planering och projekt 
Anna Malgorzata Ludzia, Nodra AB, planering och projekt  
Nirmala Kahrimanovic, samhällsbyggnadskontoret, bygglov 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Julia Stenström Karlsson Simon Tell 
enhetschef detaljplanering  planarkitekt 
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