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Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för centrum- och kontorsverksamhet i 

Lennings sjukhemsbyggnad. I detaljplanens syfte ingår även att säkerställa 

bevarandet av den kulturhistoriskt värdefulla miljö som är Lennings sjukhem och 

Lenningska parken.  

Vidare är detaljplanens syfte att möjliggöra en förlängning av Lennings gata ut till 

Linköpingsvägen och ta bort befintlig prickmark längs med Kneippen 1:17 för att 

möjliggöra för framtida skolbebyggelse i anslutning till planområdet. 

Begäran om ändring av detaljplanen överensstämmer med kommunens 

översiktsplan. 

Planarbetet har genomförts med standardförfarande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revideringar 

(Sammanfatta ändringar i plankartan och planhandlingarna som har gjorts efter 

granskning. Ska vara samma som i utlåtandet.) 
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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 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan 

 Samrådsredogörelse (vid granskning) 

 Granskningsutlåtande (vid antagande) 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

Plankartan är juridiskt bindande. av ä 

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.gar som gjorts i planbeskrivningen finns i samrådsredogörelsen och i 

utlåtandet. 

1.2 Om detaljplaner 

Vad är en detaljplan? 

Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. 

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för 

bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och 

när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna 

platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.  

Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en 

särskild angiven genomförandetid, som är minst 5 och högst 15 år. Efter att 

genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla på samma sätt som innan med 

den skillnaden att planen då kan ersättas, ändras eller upphävas utan att berörda 

kan ställa ersättningsanspråk för förlorade rättigheter. 

Se kommunens hemsida för mer information. 

Planprocessen  

En ansökan kommer in till kommunen om ny eller ändrad detaljplan. Sökande kan 

vara en privatperson, ett företag eller kommunen själv. För att 

detaljplaneprocessen sen ska påbörjas behöver samhällsplaneringsnämnden 

Rev. 
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besluta om att ge den sökande ett positivt planbesked och sedan även ge 

samhällsbyggnadskontoret  i uppdrag att ta fram en ny eller ändrad detaljplan. 

I början av detaljplanearbetet väljer kontoret vilket förfarande detaljplanen ska 

handläggas med, standardförfarande och utökat förfarande. Under vissa 

förutsättningar kan även detaljplanen handläggas med begränsat 

standardförfarande. Val av förfarande görs efter ett antal kriterier som regleras i 

plan- och bygglagen. Denna detaljplan upprättas enligt nedan angivna förfarande.  

Standardförfarande 

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tillämpas standardförfarande, enligt 

plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Planprocessen 

följer som sådan: 

 

Figur 1. Planprocessen, standardförfarande.  

Samråd 

I ett första förslag till en ny detaljplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten, andra kommunala och statliga instanser, fastighetsägare 

och boende som berörs. Här finns då möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på 

förslaget. 

Granskning 

Efter samråd bearbetas planförslaget och ställs sedan ut för granskning. Det finns 

då ytterligare ett tillfälle att lämna in skriftliga synpunkter på förslaget. 

Antagande 

Det slutliga planförslaget tas upp för beslut om antagande. Detaljplanen antas av 

kommunfullmäktige efter godkännande i samhällsplaneringsnämnden. De flesta 

detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från 

kommunfullmäktige. 

Överklagande 

När en detaljplan har antagits och offentliggjorts kan den som är berörd av 

detaljplanen överklaga kommunens beslut. Skriftliga synpunkter måste dock ha 
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lämnats under samrådstiden och/eller granskningstiden och synpunkterna ska inte 

heller helt eller delvis ha blivit tillgodosedda. 

Laga kraft 

En detaljplan vinner laga kraft om ingen har överklagat beslutet om att anta 

detaljplanen eller om samtliga överklaganden avslås. Länsstyrelsen ska inte heller 

ha valt att överpröva beslutet. 

2. Planens huvuddrag 

2.1 Planområdet 
Planområdet är beläget i stadsdelen Kneippen som ligger centralt i Norrköping 

med cirka två kilometer till centralstationen. Planområdet omfattar del av 

fastigheterna Kneippen 1:1, Kneippen 1:17, och Bollen 6 samt hela fastigheten 

Bollen 5. Totalt är det knappt 4 hektar mark som innefattar Lenningska parken 

med tillhörande bebyggelse samt en remsa mark längs med Linköpingsvägen. 

Inom planområdet ligger idag Matildagården med gruppbostäder för personer med 

vårdbehov, och Lennings sjukhem, tidigare vårdboende.  

Norrköpings kommun äger fastigheterna Kneippen 1:1, Kneippen 1:17 och Bollen 

5. HSB hyresfastigheter i östra Östergötland AB äger fastigheten Bollen 6. 
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Figur 1. Planområdets lokalisering i Norrköping. Karta: Norrköpings kommun. 
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Figur 2. Flygbild över detaljplaneområde med närområde. Foto: Norrköpings kommun. 

 

Figur 3. Karta över fastigheter inom planområdet. Karta: Norrköpings kommun. 
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2.2 Planens syfte  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för centrum- och kontorsverksamhet i 

Lennings sjukhemsbyggnad. I detaljplanens syfte ingår även att säkerställa 

bevarandet av den kulturhistoriskt värdefulla miljö som är Lennings sjukhem och 

Lenningska parken.  

Vidare är detaljplanens syfte att möjliggöra en förlängning av Lennings gata ut till 

Linköpingsvägen och ta bort befintlig prickmark längs med Kneippen 1:17 för att 

möjliggöra för framtida skolbebyggelse i anslutning till planområdet. 

2.3 Planens bakgrund  
Detaljplanen tar ett helhetsgrepp för flera olika frågor rörande stadsutveckling 

inom planområdet. Som resultat av detta helhetsgrepp så har planområdet justerats 

och utökats i två omgångar. Detaljplanen har två plansökanden i Norrevo 

fastigheter AB och exploateringsenheten, samhällsbyggnadskontoret. Numera, 

sedan 2022, ingår Norrevo Fastigheter AB i Norrköpings 

samhällsbyggnadskontor. 

Planansökan från exploateringsenheten, samhällsbyggnadskontoret startade 

planuppdraget. Planansökan gäller Lenningska parken med närområde inom 

Kneippen i Norrköping. Sökanden önskar möjliggöra en förlängning av Lennings 

gata ut till Linköpingsvägen, dels för angöring till ny grundskola inom Kneippen 

1:17 och dels för att fördela trafiken inom Västra staden.  

Gamla gränser inom Lenningska parken behöver ses över i syfte att ta hänsyn till 

den historiska parkmiljön och att få till en mer sammanhängande grönstruktur 

inom Västra staden.  

Sedan tidigare har en planansökan inkommit till samhällsplaneringsnämnden från 

Norrevo Fastigheter AB om detaljplaneläggning för fastigheten Bollen 5 inom 

Kneippen i Norrköping, som givits positivt planbesked. Syftet med ansökan är att 

möjliggöra för kontorsändamål i huvudbyggnaden Lennings sjukhem. För bättre 

samordning i samhällsbyggnadsprocessen ingår, sedan beslut i 

samhällsplaneringsnämnden, detaljplan för fastigheten Bollen 5 inom Kneippen i 

detaljplanen för del av fastigheten Kneippen 1:1 och Bollen 5 inom Kneippen i 

Norrköping. 

Under våren 2021 inkom ytterligare en planansökan från Norrevo AB med syfte 

att ta bort del av prickmark som finns på fastigheten Kneippen 1:17 mot 

Linköpingsvägen. Anledningen är att kunna bygga skolbyggnad närmre vägen för 

att få till mer friyta inom Kneippen 1:17. Samhällsplaneringsnämnden tog då 

beslut 17 juni 2021 om att utöka detaljplanen för del av fastigheten Kneippen 1:1 

och Bollen 5 med närområde inom Kneippen i Norrköping för att också inkludera 

del av fastigheten Kneippen 1:17 mot Linköpingsvägen.  
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Till beslutet den 17 juni 2021 finns tillhörande protokollsanteckningar: ”I den 

fortsatta detaljplaneprocessen bör det möjliggöras för andra användningsområden 

än kontorsändamål i huvudbyggnaden för Lennings sjukhem. Särskilt bör 

förutsättningarna att möjliggöra för mer publika ändamål beaktas.” 

2.4 Övergripande stadsbyggnadsidé 
Planområdet är del av stadsutvecklingsprojektet Västra staden. Syftet med Västra 

staden är att förtäta och binda samman del av Ektorp, Kneippen och Såpkullen 

med innerstaden. Västra staden verkar för en förlängning av stadskärnan, med 

grönska, bostäder och verksamheter. När fler människor flyttar till området ställs 

större krav på befintliga offentliga miljöer och service.  

En del i utvecklingsprojektet är att höja kvaliteten på befintlig grönstruktur såväl 

som att skapa nya gröna stråk. Här är Lenningska parken en viktig pusselbit som 

befintligt parkområde som dessutom har höga kulturvärden. Parken utgör också 

en länk mellan mer stadsnära grönområdena som Motala ströms parkstråk och 

Södra promenadens trädalléer, och grönområden inom västra staden. 

En hållbar stadsutveckling kräver ett större utbud av service och arbetsplatser i 

närområdet. En ny grundskola planeras på fastigheten Kneippen 1:17 som delvis 

ingår i planområdet. Lennings sjukhem som inte längre används till vård får en 

breddad markanvändning vilket kan ge fler arbetsplatser i området.  

Genom att få in mer verksamheter i området och utveckla befintliga parkområdet 

kan Lenningska parken med närområde bli ett aktivt område som minskar 

avstånden mellan staden innanför promenaden och Västra staden, se figur 4 och 5. 

 

Figur 4. Planområdets lokalisering inom Västra staden. Karta: Norrköpings kommun. 
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Figur 5. Planområdet inom visionen för Västra staden. Kartan visar viktiga gång-, cykel-, 

och bilstråk samt viktiga mötesnoder. Karta: Norrköpings kommun. 

 

Figur 6. Planområdet i Västra stadens grönstruktur. Lenningska parken är en del av ett 

viktigt grönstråk med kopplingar till andra grönområden inom projektet. Karta: 

Norrköpings kommun. 
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2.5 Detaljplanen 
Detaljplanen ska säkerställa att området kan fortsätta utvecklas utan att negativt 

påverka den kulturhistoriskt värdefulla miljön som utgör Lenningska parken och 

Lennings sjukhem.  

Lennings sjukhem planläggs för centrum- och kontorsverksamhet med vissa 

begränsningar anpassade efter byggnadens kulturvärden. Exempel på lämpliga 

centrumverksamheter är daglig verksamhet, museum, samlingslokaler, 

skolverksamhet med mindre krav på friytor, restaurang eller öppenvård. 

Detaljhandel kommer inte vara tillåtet. Syftet är att möjliggöra för verksamhet 

som fungerar ihop med skydd av byggnadens kulturvärden. 

Detaljplanen ger också förutsättningar för att Lenningska parken ska kunna 

utvecklas framöver med hänsyn till den kulturhistoriska miljön. Det görs genom 

att större del av parken omfattas av allmän plats park samt av skyddsbestämmelser 

för bevarande av dess kulturvärden. Det ger kommunen större rådighet än idag 

och säkrar allmänhetens tillträde över tid.  

Lennings gata förlängs ut till Linköpingsvägen. Det ger ett bättre flöde av trafik i 

närområdet samt möjliggör för angöring till den nya grundskolan som planeras på 

Kneippen 1:17. Gatans sträckning har anpassats efter befintliga träd, och särskild 

hänsyn tas till den trädallé som finns väster om Lennings sjukhem med ett 

skyddsavstånd på åtta meter mellan trädets mitt och gatan. Lennings gata föreslås 

vara enkelriktad för biltrafik från Fotbollsgatan men dubbelriktad från 

Linköpingsvägen. Det möjliggör att transport av varor kan ske från i huvudsak 

Linköpingsvägen, vilket förbättrar trafiksäkerheten på Lennings gata. 

Längs med Linköpingsvägen, på fastigheten Kneippen 1:17 ska åtta meter 

befintlig prickmark (av totalt 15 meter) tas bort för att möjliggöra för ny 

skolbebyggelse närmare Linköpingsvägen. Det ger den nya grundskolan mer 

friyta och bättre kontakt med Linköpingsvägen. Hänsyn tas till träd och ledningar 

under mark. 
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Figur 7. Plankarta. Karta: Norrköpings kommun. 

3. Tidigare ställningstaganden 

3.1. Översiktsplaner  
Översiktsplan för staden Norrköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 

2017 anger att Lenningska parken är del i ett befintligt grönstråk som kan behöva 

förbättras. Linköpingsvägen ska utvecklas till ny stadshuvudgata.  

Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen. 

3.2. Stadsutvecklingsprojekt 

Västra staden  

Området ligger inom projektområdet för Västra staden som syftar till att 

möjliggöra för 2000 nya lägenheter i den framtida, utvidgade innerstaden. Inom 

projektet så anges en förlängning av Lenningska gatan vara nödvändig för att 

förbättra trafikflödet och hantera transporter till och från nya grundskolan. 
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Till stadsutvecklingsprojektet hör stadsbyggnadsvisionen för Västra staden som 

formulerar fem mål för stadsutvecklingen: 1, en attraktiv blandstad med stort 

fokus på det offentliga rummet; 2, en grön stadsdel med olika typer av funktionell 

grönstruktur; 3, en trygg stadsdel; 4, ny arkitektur med kvalitet och respekt för 

platsens ursprungliga strukturer; och 5, hållbar livsstil där gång-, cykel- och 

kollektivtrafik är prioriterad framför bilen. Läs mer under rubriken 2.4 

Övergripande stadsbyggnadsidé. 

Detaljplanen stämmer överens med målen i stadsutvecklingsprojektet Västra 

staden.  

3.3. Riksintressen 
Planområdet är inkluderat i riksintresse E52 för kulturmiljövård, Norrköpings stad 

(3 kapitlet, 6§ Miljöbalken). Den värdefulla kulturmiljön inkluderar Lenningska 

parken med dess grönytor och offentliga byggnader samt närheten till Södra 

promenaden. 

Planområdet ligger inom riksintresset flygzon. Inom planområdet gäller en 

flyghinderhöjd om + 54,7 meter över nollplanet.  

Detaljplan bedöms inte påverka ovan beskrivna riksintressen negativt.  

3.4. Gällande detaljplaner 
Området omfattas av tre gällande detaljplaner, se figur 7.  

 

Figur 8. Gällande detaljplaner inom planområdet. Planområdets avgränsning visas (röd streckad 

linje) och gällande detaljplaner visas (lila linje) Karta: Norrköping. 
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Gällande detaljplaner 

Stadsplan för Ektorp jämte delar av Strömbacken och Såpkullen samt ändring av 

stadsplan för Borgs industriområde m.m. i Norrköping, aktnummer 0581K-

22A:5006. Bestämmelserna anger markanvändning allmänt ändamål och marken 

får inte bebyggas längs med Linköpingsvägen. Allmän plats: gata eller torg anges 

för Linköpingsvägen och Fotbollsgatan. 

 

Figur 9. Urklipp från stadsplan för Ektorp med mera. Karta: Norrköpings kommun. 

Detaljplan för Kv. Bollen m.m. inom Kneippen i Norrköpings kommun 

aktnummer 0581K-22A:2193, laga kraft 1996-09-17. Planbestämmelserna anger 

markanvändning kvartersmark vård. Lenningska sjukhemmet är angett som 

värdefull miljö (q) och ska skyddas från förvanskning. Marken mot parken ska 

vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. 
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Figur 10. Detaljplan för del av kv. Bollen m.m. inom Kneippen i Norrköpings kommun. 

Karta: Norrköpings kommun. 

Detaljplan för Kv. Vattentornet m. fl. inom Kneippen i Norrköping aktnummer 

0581K-P00/3, laga kraft 2000-02-24. Planbestämmelserna anger markanvändning 

allmän plats Park och Lokalgata för Kneippen 1:1 samt kvartersmark parkering. 

Mellan Linköpingsvägen och slutet på lokalgatan anges kvartersmark allmänt 

ändamål skola och ytan ska vara tillgänglig för cykel- och gångtrafik. Inom 

parkeringsytan ska marken vara tillgänglig för underjordiska ledningar. För 

Bollen 6 anges markanvändning kvartersmark, bostäder för studentboende 

(mindre än 1 ½ rum) samt parkering. Del av parkeringsytan ska vara tillgänglig 

för underjordiska ledningar. Det finns även en q-bestämmelse som reglerar att 
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värdefull miljö inte får förvanskas. Den bestämmelsen gäller även på tänkt 

parkeringsyta. På Bollen 5 anges kvartersmark för bostäder och vård. 

 

Figur 11. Detaljplan för Kv. Vattentornet m.fl. inom Kneippen i Norrköping. Karta: 

Norrköpings kommun. 

3.5. Övriga kommunala beslut 

Beslut om planläggning 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 12 maj 2020 om planbesked och 

planuppdrag för att starta planarbetet. Under samma nämnd beslutades det att ge 

planuppdrag för detaljplanen Bollen 5 inom Kneippen i Norrköping och att denna 

detaljplan skulle ingå i detaljplanen för del av fastigheten Kneippen 1:1 och 

Bollen 5 med närområde inom Kneippen i Norrköping. 

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 17 juni 2021 att utöka planområdet 

inom detaljplan för fastigheterna Kneippen 1:1 och Bollen 5 med närområde 

(Lenningska parken) inom Kneippen i Norrköping för att pröva möjligheten att ta 
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bort befintlig prickmark längs med fastigheten Kneippen 1:17. Till beslutet den 17 

juni 2021 finns tillhörande protokollsanteckningar: ”I den fortsatta 

detaljplaneprocessen bör det möjliggöras för andra användningsområden än 

kontorsändamål i huvudbyggnaden för Lennings sjukhem. Särskilt bör 

förutsättningarna att möjliggöra för mer publika ändamål beaktas.” 

Planarbetet bedöms kunna genomföras med standardförfarande. 

Kommunala riktlinjer 

Följande kommunala riktlinjer har varit särskilt relevanta för den här 

detaljplaneprocessen. 

Arkitekturstaden (2017) 

Norrköpings riktlinje för arkitektur- och stadsbyggnad består av sju strategier som 

alla är aktuella för den här detaljplanen: 

1. Arkitekturen ska berika 

2. Arkitekturen ska respektera sin omgivning 

3. Arkitekturen ska stärka kulturarvet 

4. Arkitekturen ska ha ett formspråk av hög kvalitet 

5. Arkitekturen ska främja social integrering och interaktion 

6. Arkitekturen ska främja stadslivet 

7. Arkitekturen ska åldras vackert och värdigt 

För detaljplaneområdet som till stor del utgörs av ett kulturhistoriskt särskilt 

värdefullt område enligt 8 kapitlet § 13 i plan- och bygglagen är beaktande av 

Norrköpings arkitektur- och stadsbyggnadsriktlinje särskilt viktigt.   

Riktlinjer för ekosystemtjänster (2017) 

Riktlinjer för ekosystemtjänster utgår från fyra principer; 

1. Tillföra ett värde 

2. Bevara ett värde 

3. Minimera skada 

4. Kompensera 

I den här detaljplaneprocessen är fokus på att bevara de ekosystemtjänster som 

finns i de grönområden och de träd som finns inom planområdet.  
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Tillgång till lekmiljöer (2020) 

Riktlinjer för ny- och ombyggnation av lekmiljöer. 

1. Alla barn och ungdomar i tätorter ska ha tillgång till en lekmiljö inom 300 

meter från bostaden och inga större vägar ska behöva korsas för att nå dit. 

Vid behovsbedömning av nyanläggning ska, utöver trafik, även andra 

fysiska barriärer beaktas.  

2. Satsningar på lekmiljöer prioriteras där det bor flest barn, där de sociala 

behoven är störst och/eller där tillgången på kvalitativa lekmiljöer är lägst. 

Vid prioritering av ombyggnation bedöms kvaliteten på lekmiljöerna med 

avseende på tillgänglighet, lekfunktion, lekredskapens säkerhetsstandard, 

lekredskapens ålder samt lekmiljöns skick i övrigt.  

3. Varje lekmiljös karaktär och kvaliteter anpassas efter platsens 

förutsättningar. Platsen ska stimulera till lek vilket miljöer med 

naturkaraktär, varierad topografi, vegetation och lösa material gör. I goda 

lekmiljöer samspelar lekredskapen med omgivningen.  

4. Lekmiljöer som rustas/nyanläggs ska komplettera befintliga lekmiljöer, 

skolgårdar, grönområden och även lekmiljöer anlagda på kvartersmark 

nära bostaden.  

5. Tillgång på kommunalägd allmän platsmark där kommunen är huvudman 

är en förutsättning för att en ny lekmiljö ska kunna anläggas. Tillgången 

på sådan mark liksom naturgivna förutsättningar och andra befintliga 

kvaliteter styr lokaliseringen av lekmiljön.  

6. Alla lekmiljöer som byggs nya eller byggs om ska innehålla delar som är 

tillgängliga för besökare med olika funktionsvariationer, såväl fysiska som 

psykiska. Olika lekmiljöer kan ha större eller mindre delar som är 

tillgängliga och fokusera på olika typer av utmaningar. Att möta alla 

behov i samma lekmiljö kan vara svårt. Som miniminivå ska ett par 

lekredskap ha tillgängligt fallskydd. 
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4. Förutsättningar och förändringar 

4.1. Mark- och vattenanvändning 

Befintlig användning 

Markanvändningen inom området för allmän plats är; PARK för stora delar av 

Lenningska parken och allmän plats LOKALGATA för Lennings gata. 

Markanvändning inom kvartersmark är; D (vård) för Lennings sjukhem, B1D  

(gruppbostäder för människor med omsorgsbehov, vård) för Matildagården, båda 

på fastigheten Bollen 5. Lennings sjukhem har dock inte haft vårdverksamhet 

sedan 2014 då verksamheten inte längre kunde tillgodose krav på till exempel 

tillgänglighet och hygien. Matildagården används idag som gruppbostäder. 

Det finns två områden med markanvändning P (parkering) inom fastigheten 

Kneippen 1:1 och Bollen 6. Inget av områdena används till parkering. Bollen 6 

används som park och Kneippen 1:1 används som skolgård. 

Inom Kneippen 1:17 finns den äldre markanvändningen A (allmänt ändamål) som 

tillåter verksamheter för allmänt ändamål. Det området har använts för 

skolverksamhet (gymnasium) sedan 1960-talet men skolbebyggelsen är nu riven. 

Inom detta område planeras nu för en ny grundskola. 

 

Figur 12. Planmosaik med markanvändning för planområdet. Rött streck visar 

avgränsning av planområdet. Karta: Norrköpings kommun. 
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Föreslagen användning 

Lennings sjukhem planläggs för C1K, centrum- och kontorsverksamhet med vissa 

begränsningar anpassade efter byggnadens kulturvärden. Exempel på lämpliga 

centrumverksamheter är daglig verksamhet, museum, samlingslokaler, 

skolverksamhet utan friytor, restaurang eller öppenvård (till exempel vårdcentral). 

Detaljhandel kommer inte vara tillåtet. Lämpligheten av de olika användningarna 

prövas mot de skydds- och varsamhetsbestämmelser som gäller för Lennings 

sjukhem. Som exempel så kan en verksamhet inrymmas i lokalerna endast om 

byggnaden och dess skyddsvärda kulturvärden inte förvanskas. Visar det sig att 

verksamheten inte går att bedriva utan att byggnaden förvanskas så är det inte 

lämpligt med den typen av verksamhet. Slutenvård bedöms inte längre vara 

lämplig användning för Lennings sjukhem med hänsyn till dagens krav på 

vårdfaciliteter.   

Kvartersmarken utökas mot öster mot Lennings gata för att säkerställa trädalléns 

fortlevnad. Kvartersmarken minskar i öster eftersom allmän plats park ska 

inkludera rundeln.  

Den föreslagna markanvändningen för Bollen 5, Matildagården, är bostäder 

(gruppbostäder) och vård, B1D. Det är samma typ av bestämmelse som idag i 

gällande detaljplan.  

Den föreslagna markanvändningen för Kneippen 1:1, Leninngska parken är park, 

PARK. Parkområdet utökas mot Lennings sjukhem, samt även ner mot 

Fotbollsgatan. Detta för att säkerställa parkens tillgänglighet för allmänheten och 

säkra befintliga kulturvärden.  

Den föreslagna markanvändningen för Kneippen 1:1, Lenningsgata, är lokal gata, 

GATA. Gatan är en förlängning av Lennings gata och ansluter gatan till 

Linköpingsvägen. Detta säkrar angöring till den nya skolan på fastigheten 

Kneippen 1:17, samt förbättrar trafikflödet i närområdet.  

Den föreslagna markanvändningen för del av Kneippen 1:17 är skola, S. 

Förändringen är en del i att möjliggöra att skolan kan byggas närmre 

Linköpingsvägen.  
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Figur 13. Markanvändningskarta över planområdet. Karta: Norrköpings kommun. 

 

Användning av mark och vatten 

Allmänna platser 
PARK  Park 

GATA  Lokalgata. 

Kvartersmark 
B1D  Gruppboende för personer med vårdbehov och vård. 

C1K Centrum och kontor. Ej detaljhandel. 

KS  Kontor och skola. 

S  Skola. 
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4.2. Bebyggelseområden 

Bebyggelsens och områdets karaktär 

Förutsättningar 

Området är en parkmiljö med viss bebyggelse av institutionskaraktär. Parken 

anlades i samband med att Lennings sjukhem byggdes i slutet på 1800-talet. Med 

åren har annan bebyggelse tillkommit runt parkområdet, däribland Vattentornet 

(1903), Bollen (1950-tal, numera riven) Viktoriaskolan (1960-tal) och nu snart 

färdigbyggda punkthus vid Ektorpsgatan. Närområdet är en mix av byggnader 

från förra sekelskiftet, 1950-1970 talets modernistiska arkitektur och mer samtida 

nytillskott.  

Förändringar 

Lennings gata förlängs ut till Linköpingsvägen, som i sin tur möjliggör för den 

största förändringen inom närområdet, bebyggelsen av en ny grundskola. I övrigt 

inga nya byggnader inom planområdet. 

Ny skolbebyggelse och bedömning av byggnadshöjd 

Noterbart är att endast en del av den nya skolbebyggelsen, mot Linköpingsvägen, 

omfattas av den nya detaljplanen, resterande del byggs inom det som regleras av 

gällande detaljplan som medger markanvändning för allmänt ändamål. Att endast 

del av den planerade skolbebyggelsen ingår i den nya detaljplanen beror på 

behovet att anlägga byggnaden närmre Linköpingsvägen än vad gällande 

detaljplan medger på grund av prickmark. Genom att ta bort prickmarken i 

detaljplan blir den nya skolgården större. 

Den nya skolan skolbebyggelsen utformas med förskjutna byggnadsvolymer med 

pulpettak som tillsammans bilder ett karaktäristiskt sågtandsmotiv (Tengbom, 

2021). Byggnaden med längsgående fasad mot Linköpingsvägen uppförs i två – 

tre våningar. Det högsta partiet hamnar i väst mot den nya Oskarsparken, med tre 

våningar plus källarvåning. Byggnadens gestaltning och utformning har i dialog 

diskuterats mellan ritande arkitekter och Norrköping kommuns stadsarkitekt. 

Bedömningen är att det finns en hög arkitektonisk verkshöjd och att byggnaden är 

lämplig att uppföras på platsen i enlighet med presenterat förslag. Det gäller även 

byggnadens höjdsättning. 

Gällande detaljplan tillåter en byggnadshöjd på 15,0 meter med vissa möjligheter 

till avsteg i ”särskilt fall … med hänsyn till sundhet och brandsäkerhet samt i 

övrigt ur allmän synpunkt…”(0581K-22A:5006, Norrköping kommun). I 

nuvarande förslag är byggnadshöjden 11 – 17 meter, där byggnadens västra del är 

högst. I dialog med bygglov så anses ändå förslaget till byggnad klara sig inom 

gällande reglering kring byggnadshöjd, under vissa förutsättningar. Att 

byggnadshöjden utgår antingen från medelhöjd på fasad mot Linköpingsvägen 

eller från medelhöjd på hela skolbyggnaden. 
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Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att skolbebyggelsen är lämplig att 

uppföras och att det ska gå att göra inom gällande begränsning av byggnadshöjd. 

Detaljplanen bekräftar därmed den befintliga begränsningen av byggnadshöjd 

inom del av detaljplan där prickmark tas bort och ersätts av byggrätt. 

 

Figur 14. Förslag på ny skolbebyggelse längs med Linköpingsvägen. Illustration: 

Tengbom, 2021. 

 

Figur 15. Elevation av skolbebyggelsen med fasaden mot Linköpingsvägen. Den 

sammanhängande byggnaden varierar i byggnadshöjd från 11 meter i öst till 17 meter i 

väst. Illustration: Tengbom, 2021. 
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Figur 16. Fasaden mot sydväst med tre våningar och sutterrängplan. Illustration: 

Tengbom, 2021. 

 

Figur 17. En sammanställning av närområdets framtida utveckling. Denna detaljsplans 

område visas i rött, och angränsande detaljplaneområde i väster har precis blivit 

antagen, och möjliggör för en ny dagvattendamm. Ny (föreslagen) bebyggelse visas i 

svart. Illustrationsplan: Norrköpings kommun/Norrevo AB. 
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Kulturmiljö 

Förutsättningar 

Hela planområdet utgör del av, eller angränsar till kulturhistoriskt värdefulla 

miljöer. Lennings sjukhem och Lenningska parken, uppförda under senare delen 

av 1800-talet utgör ett särskilt värdefullt område enligt 8 kapitlet 13 § Plan- och 

bygglagen. Även var för sig är dessa objekt särskilt värdefulla, i synnerhet 

Lennings sjukhem med välbevarad interiör och exteriör. Del av det särskilt 

värdefulla området är också vaktmästarbostaden, uppförd 1957, som anses ha ett 

visst kulturhistoriskt värde. Inom parkområdet, men utanför planområdet, ligger 

även den särskilt värdefulla vattentornsbyggnaden, ritad av Werner Northun och 

uppförd år 1903. 

Planområdet omfattas också av riksintresse för kulturmiljövård för Norrköpings 

stad (E52) i form av ”De allékantade promenaderna, och offentliga byggnader, 

parker och planteringar i anslutningar till dessa”. 

Södra promenaden är klassat som byggnadsminne av länsstyrelsen.  

Begränsningar av markens bebyggande 

 Byggnad får inte uppföras. 

 Endast komplementbyggnad med högsta byggnadshöjd 

om 3,5 meter får placeras. 

Markens anordnande 

Mark och vegetation 

+ 0,0  Föreskriven höjd över nollplanet.  

Placering, utformning, utförande 
entréer  Minst en huvudentré ska placeras mot Linköpingsvägen. 

  Högsta byggnadshöjd i meter. 
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Figur 18. Värdefull kulturhistorisk miljö inom planområdet. Karta: Norrköpings 

kommun. 

Lennings sjukhem och Lenningska parken 

En antikvarisk inventering av Lennings sjukhem har genomförts av 

samhällsbyggnadskontoret, Lenningska sjukhemmet – Byggnadsinventering inför 

upprättande av detaljplan i fastigheten Bollen 5 (2021). En övergripande 

inventering av Lenningska parkens kulturvärden har genomförts av WSP, 

Lenningska parken (2020).  

”John och Mathilda Lennings sjukhem för obemedlade obotligt sjuka” 

färdigställdes och invigdes år 1888 som ett av landets första vårdboenden för 

fattiga personer som var kroniskt sjuka. Institutionen som var mönsterbildande 

under tiden för den moderna vårdens framväxt i Sverige realiserades genom den 

testamenterade förmögenheten från John Lenning (1819-1879), ägare av Drags 

textilfabrik. Sex tunnland (cirka tre hektar) avsattes för anläggandet av 

sjukhemmet och Lenningska parken. Sjukhemmet ritades av Carl Theodor 

Glosemeyer, arkitekt till bland annat Gamla Tullhuset och senare även 

stadsarkitekt i Norrköping. Parkområdet ritades av stadsträdgårdsmästaren S.A. 

Widstrand. 

Enligt uppgifter från år 1880 – 1930 hade sjukhemmet omkring 70 vårdplatser där 

de flesta vårdtagare var äldre. Stadens arbetarbefolkning gavs företräde, men även 

andra obemedlade sjuka kunde tas in i mån av plats. Två tredjedelar var kvinnor 

och en tredjedel var män, där den vanliga vårdtagaren stannade mellan 3 – 10 år 

på sjukhemmet. Personalen bestod bland annat av läkare, sjuksköterskor, 

sjukvårdsbiträden. Övrig personal omfattade bland annat vaktmästare, 
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trädgårdsmästare, kokerskor, serveringsbiträden och baderskor, alla vilka stod 

under översikt av husmodern. En heltidsanställd präst genomförde gudstjänster i 

byggnadens kyrksal och ombesörjde patienternas själavård.  

Trots kommunalt överseende så finansierades verksamheten under de första 60 

åren nästan enbart av privata donationer eller avkastning från fonder. Många 

donationer bekostade så kallade frisängar. Den sista donationen inkom så sent 

som 1989 vilket möjliggjorde Mathildagårdens uppförande år 1997.  

Under senare år omvandlades sjukhemmet från långtidsboende till korttidsboende 

och år 2014 beslutade kommunen att inte förnya avtalet om korttidsplatser med 

John och Mathilda Lennings stiftelse. Detta delvis på grund av att byggnaden 

saknade toalett och dusch i varje lägenhet och motsvarande inte längre hygien- 

och smittspridningskraven för korttidsboenden. 

 

Figur 19. Vårdpersonal och vårdtagare uppställda framför Lennings sjukhem, omkring 

år 1900. Foto: Carl Nilsson, Norrköpings stadsarkiv. 

 

Figur 20. Tavlor i södra trapphuset som visar donerade frisängar. Bild: Norrköpings 

kommun, 2021. 
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Figur 21. Social samvaro i salongen. Sannolikt kring sekelskiftet 1900. Den norra 

fönsteröppningen till höger i bild är idag igenbyggd. Foto: Norrköpings stadsmuseum. 

Lennings sjukhem – Kulturhistorisk värdering 

Lenningska sjukhemmet tjänar som ett viktigt fysiskt minne från Norrköpings 

industriella epok under 1800-talet. Som en av stadens mest framträdande 

donationsbyggnader (finansierad av den förmögne fabriksägaren John Lenning) 

utgör den en essentiell beståndsdel av Norrköpings stenstad, och illustrerar den 

stora betydelse som industririkedomarna kom att få för framväxten av nuvarande 

stadsbild. Som en av landets tidigaste och mest mönsterbildande sjukhem för 

obemedlade kroniskt sjuka utgör byggnaden också en viktig del av den moderna 

vårdens utveckling i Sverige.  

Byggnaden kännetecknas av en hög arkitektonisk och gestaltningsmässig 

ambitionsnivå. Med sin exteriör och interiör i nyrenässans utgör den ett 

bevarandevärt exempel på en idag förfluten stilriktning. Den uppvisar ett påkostat 

och hantverksmässigt utförande som är sällsynt inom dagens byggande, inte minst 

hos anläggningar avsedda för vård, omsorg och sociala insatser. Därmed speglar 

byggnaden också de sociala ambitionerna och viljan till manifestation hos de 

filantropiskt engagerade kretsarna inom 1800-talets borgerskap, till vilka 

sjukhemmets byggherrar hörde. 
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Gestaltningen är symmetrisk med risaliter och frontoner som betonar 

skärningspunkter mellan huskroppar. Rosaslammade fasadpartier kontrasterade av 

klassicistiska ornament i vit puts (primärt gesimser och rusticeringar). Stomme av 

tegel. 

Fönster inklusive omfattningar är tematiskt utformade utifrån våningar och 

mittaxlar. Byggnaden har en E-formad plan med en östlig huvudlänga med 

centralt placerad f.d. huvudentré mot Lenningska parken, samt tre utskjutande 

flygellängor i väst (två sidoflyglar samt en ”mittflygel”). Mellan flyglarna finns 

två välvda tillbyggnader från 2002 med balkonger och glasade fasader. 

Våningsplanen utgörs av vindsvåning, övervåning, bottenvåning och källarvåning 

(den sistnämnda i suterräng mot väst).  

Entrén mot Linköpingsvägen/ Södra Promenaden utgörs av ett utsirat grindparti i 

svart stål, prytt av dekorativa lyktor likt de som flankerar byggnadens portaler, 

enligt 1996 års planbeskrivning ritat av stadsarkitekten Karl Flodin inför 

sjukhemmets uppförande. Grinden stod fram till 1950-talet längre norrut. Grindar 

och lyktor sannolikt ursprungliga. Stolpar var från början till synes av sten/tegel, 

nu utbytta eller dolda bakom nuvarande stålplåtar). 

Värdebärande strukturer och karaktärsdrag 

Exteriör 

- Sjukhemmets framtoning som en dominerande byggnad i Lenningska 

parken, med solitär placering i parklandskapet utan omgivande storskalig 

bebyggelse. 

- Byggnadens volym(er) med en övergripande horisontal framtoning och 

symmetrisk E-formad planform med en huvudlänga och tre vinkelrätt 

anslutande flygellängor. 

- Flackt valmat tak med plåttäckning. Även takdetaljer i form av skorstenar 

med utskjutande krön samt parapetet med dekorativ texttavla (med 

sjukhemmets ursprungliga namn). 

- Mörka fasadpartier i tegel/puts kontrasterade av de klassicistiska 

ornamenten i vit puts (hörnkedjor, gesimser, samt portal- och 

fönsteromfattningar med bland annat rusticeringar, frontoner och 

pilastrar). 

- En symmetrisk fasadkomposition med betoning av mittaxlar och 

skärningspunkter mellan byggnadskroppar med hjälp av risaliter, portaler, 

frontespis, samt frontonprydda takkupor.  

- Den tematiska indelningen av fasader och våningsplan med hjälp av 

varierande gesimser och fönster/fönsteromfattningar. Gesimser i form av 

sockelgesims, dubbla gördelgesimser och tandsnittsprydd takfotsgesims. 

Fönster i form av korspostfönster, sexdelade tvåluftsfönster, långsmala 
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två- och treluftsfönster med mera. Omfattningar med rusticeringar, 

pilastrar, gesims- eller frontonöverstycken med mera.  

- Vitputsad källarvåning med släthuggna granitblock i underdel samt små 

fönsternischer med avtrappande form. 

- De markanta portalerna på norra, södra och östra sidan, formade som 

klassicistiska helgedomar ”ädikulor”, med tillhörande spegelparportar och 

gjutjärnsarmaturer. 

- Bevarade ursprungliga fönster med utåtgående bågar, inslag av tvärspröjs, 

munblåst cylinderglas (med vågig yta) samt i vissa fall tidstypiska 

dekorativa gångjärnsknoppar. 

Interiör – övergripande drag 

- Botten- och övervåningens övergripande planlösning (vilket erinrar 

byggnadens ursprungliga sjukhemsfunktion), med genomgående 

mittkorridorer, kantade av regelbundet placerade dörröppningar på ömse 

sidor. 

- Dörr- och fönstersnickerier i form av dörr- och fönsterfoder med 

profileringar samt dörrar, dörrsmygar, fönstersmygar och 

fönsterbröstningar med spegelfält.  

- Vita tak samt de vita takgesimserna (kransgesimserna). 

Interiör – Norra, södra och östra trapphusen 

- Räfflade trappsteg i grå kalksten. 

- Golv med dekorativt lagda klinkerplattor (engelska tiles) i svagt gula, 

röda, gråa och svarta kulörer. 

- De vita taken och de vita takgesimserna (kransgesimserna). 

- Spegeldörrar med helfranska spegelfält och glasning (med undantag för 

källardörrarna vilka saknar glasning). 

- Putsornament/putsytor med marmorimiterande målning (marmoreringar). I 

det östra trapphuset i form av gröna kvaderstenar, bruna toskanska 

pilastrar och grå profilerade väggfält. I nedre norra trapphuset i form av 

gröna bröstningar och i det övre norra och södra trapphusen i form av 

gröna gördelgesimser. Annan belagt ursprungliga färgsättning är också 

giltig.  

- I de övre norra och södra trapphusen även balustradräcken i 

grönmarmorerat trä med utsirade gjutjärnsarmaturer. Annan belagt 

ursprunglig färgsättning också giltig.  
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Interiör – Matsalen och salongen 

- De tre ursprungliga pardörrarna med helfranska spegelfält.  

- Dörr- och fönstersnickerier i form av dörr- och fönsterfoder med 

profileringar, samt dörrar, dörrsmygar, fönstersmygar och 

fönsterbröstningar med spegelfält. 

- Fönsteröppningarnas huvudsakliga placering och storlek. 

- De vita taken och de vita takgesimserna (kransgesimserna). 

- I matsalen: Brädgolv. Gjutjärnspelarna liknande toskanska kolonner. 

Interiör – Kyrksalen inkluderat åskådarläktare 

- Väggmålningarnas gestaltning och färgsättning i form av beiga fält med 

gröna och bruna barder samt marmoreringar på bröstpaneler. 

- De målade takgesimserna/takrosettens gestaltning och färgsättning.  

- Dörr-, fönster- och panelsnickerier i form av dörr- och fönsterfoder med 

profileringar (i pardörrens fall även gesimsöverstycke) samt dörrar, 

dörrsmygar, fönstersmygar, bröstpaneler och fönsterbröstningar med 

spegelfält. 

- Brädgolv. 

- De befintliga fönsteröppningarnas huvudsakliga placering och storlek. 

- I kyrksalen: entréns ursprungliga spegelpardörr med helfranska fyllningar, 

altarringen med vitmarmorerad balustrad och knäfall i röd sammet. Det 

vitmarmorerade altaret och altartavlan. Altarmålningen. 

- På åskådarläktaren: vitmålat balustradräcke, toskanska pilastrar, samt den 

brunröda pigmenteringen och lackeringen hos brädgolvet. 

Interiör – Sakristian 

- Brädgolv inklusive bevarat gnistskydd i sten.  

- Synlig plankkonstruktion mot innerväggen. 

- Det vita taket och den vita takgesimsen (kransgesimsen). 

- Dörr- och fönstersnickerierna i form av dörr- och fönsterfoder med 

profileringar, samt fönstersmygar och fönsterbröstningar med spegelfält.  

- Ursprungligt korspostfönster med dubbla mittposter. 
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Figur 22. Matsalen fotograferad från sydöstra hörnet. I bild ser vi matsalens 

kolonnliknande gjutjärnspelare. Båda är troligtvis ursprungliga men förmodligen 

ommålade. Foto: Norrköpings kommun, 2021. 

 

Figur 23. Kyrksalens västra del med altarbild samt porträtt av Mathilda Lennings. Foto: 

Norrköpings kommun, 2021. 
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Figur 24. Takfotgesims med 

tandsnitt. Foto: Norrköpings 

kommun. 

 
Figur 25. Dubbla gördelgesimser 

inklusive fönsterbröstningar med 

profilerade fält. foto: 

Norrköpings kommun. 

 
Figur 26. Sockelgesims med släta 

fönsterbröstningar. Foto: 

Norrköpings kommun. 

Förändringar Lennings sjukhem 

Lennings sjukhem har genomgått tre större renoveringar sedan uppförande, år 

1929, 1951 och 2002. Därutöver har mindre åtgärder genomförts. I det stora hela 

har få exteriöra och interiöra förändringar genomförts. Byggnadens inre 

planlösning med långa mittkorridorer med mindre anslutande rum är i stort sätt 

intakt. För mer detaljerad information kring förändringar av exteriör och interiör 

av Lennings sjukhem hänvisas till Lennings sjukhem – Byggnadsinventering inför 

upprättande av detaljplan i fastigheten Bollen 5. 

2002 genomfördes en totalrenovering av sjukhemmet och vid samma tidpunkt 

tillkom två tillbyggnaderna på sjukhemmets västra sida. Syftet med 

tillbyggnaderna var att möta de ökande kraven på vårdinrättningars funktion. 

Tillbyggnaderna är ett avsteg från gällande detaljplan (som anger prickmark) men 

bedömdes som en mindre avvikelse från gällande detaljplan. I bygglovets motiv 

går att läsa att tillbyggnaderna ”inte ska innebära stora ingrepp på befintliga 

byggnadens struktur”, att det ska vara en tillbyggnad med ”helt egen karaktär” 

uppförd i glas och uppföras i anslutning till fasadparti som utgör tillbyggnad från 

1950-talet (Norrköpings kommun, 2001). Det går också att läsa att samråd skett 

med stadsantikvarien inför beslut om bygglov.  
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Figur 27. En av två tillbyggnader som tillkom år 2002. Den södra som är på bilden ovan 

är numera byggnadens huvudentré. Foto: Norrköpings kommun, 2021. 

Lenningska parken– Kulturhistorisk värdering 

Den sammantagna anläggningen visar en tydligt avgränsad tidskontext i senare 

delen av 1800-talet. Miljön berättar på ett pedagogiskt sätt om hur ett sjukhem 

planerades vid denna tid med en monumental sjukhusbyggnad i en för tiden typisk 

arkitektur enligt nyklassicistiskt stilideal. Arkitekturen är typisk för 

institutionsbyggnader vid tiden.  

Till byggnaden hör den karakteristiska parkmiljön, symmetriskt formad i 

byggnadens entrésida och i miljön närmast runtom huskroppen, och som sedan 

sträcker sig ut i en mer organiskt gestaltad engelsk park. Lika tidstypisk som 

byggnaden är, lika representativ är parken för det sena 1800-talets manifesterande 

sjukhusanläggningar. Stor vikt lades vid patienternas närhet till grönska då natur 

och växtlighet, särskilt i konstnärlig komposition, ansågs bidra till patienternas 

förbättrade hälsa.  

Förutom att spegla parkens ursprungliga användning och koppling till 

sjukhemmet, vittnar bevarad gestaltning på ett bredare plan om det sena 1800-

talets trädgårdsarkitektur, präglad av den romantiska stilen med mjuka former, 

slingrande gångar och oregelbundet planterade lövträd. Arterna dominerades 

tidsenligt av inhemska sorter som alm, lind, bok och lönn med inslag av mer 

exotisk variant, som hängask och hästkastanj. 
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Bevarade strukturer och en stor del äldre växtmaterial förmedlar platsens äldre 

karaktär, vilket förstärks i sammanhanget med den äldre sjukhusbyggnaden. Par-

ken respektive byggnaden uppvisar inbördes enskilda värden som i samexistens 

förstärker anläggningens historiska läsbarhet ytterligare.  

Anläggningen med byggnad och park är vidare ett viktigt uttryck för Norrköpings 

industriella storhetstid och speglar den typ av inrättningar som kom att uppföras i 

industrins efterspel samt den betydelse som den Lenningska familjen under denna 

tid hade för delar av stadens byggande. 

Miljön med sjukhusbyggnad och park ska betraktas som en sammantagen 

anläggning, motsvarande ett särskilt värdefullt område enligt 8 kapitlet 13 § plan- 

och bygglagen. 

Större förändringar 

Parkens form med den engelska parkens slingrande gångar bestod närmast 

oförändrad fram till 1930-talet då man ser att mindre förändringar i gångarnas 

sträckning har gjorts och där entrésidans mittaxel har försetts med en ny rak gång. 

På ett ortofoto som i arkivmaterial är daterat 1962 har parken genomgått en 

förenkling och där delar av tidigare parkmark med slingrande gångar ersatts av 

odling i den nordöstra delen. Vidare har en parkeringsyta anlagts i nordöst. 

Gångarna som kan skönjas på flygfotot stämmer väl överens med dagens 

gångsystem.  

Från 1960-talet och framåt börjar parken i öster och söder att naggas i kanterna 

genom att ny bebyggelse uppförs inom den tidigare parken, se figur 28.  

Förändrad markbeläggning och växtlighet 

- De grusade ytorna i gårdsplan och vägsystem har i senare tid belagts med 

asfalt och marken under de moderna parksofforna har belagts med betong-

plattor. 

- Ny växtlighet har tillkommit på flera platser utan artmässig förankring i 

befintlig miljö. Mot norr finns en rad av unga oxlar och utmed gränsen i 

samma del av fastigheten finns sentida häckar av vresros och oxbär. Även 

kring soluret har planteringar tillkommit med sentida arter i form av 

spirea. 

- Ytan som utgör sjukhemsträdgårdens mittersta del har i senare tid belagts 

med betongplattor och kantats av plantering av vinbär, spirea, daggkåpa 

och smultron. 

- Parken har reducerats i storlek vid flera tillfällen i samband med 

nybyggnationer. 
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Figur 28. Fyra kart- och flygbilder som visar hur Lenningska parken med närområde har 

förändrats. Överst till vänster: Norrköping 1908. Överst till höger: 1959. Nederst till 

vänster: 1974. Nederst till höger: Nutid. Den röda plangränsen är ungefärlig. Foton: 

Norrköpings kommun. 

Värdebärande strukturer och karaktärsdrag 

1. Entrésidans parkmiljö: Området väster om den gamla sjukhemsbyggnaden 

uppvisar en formell, symmetrisk trädgård, men som genomgått en del 

förenkling och förnyelse. Trädgården i nordväst har en tydligt äldre karaktär 

tack vare stora, ursprungliga ädellövträd i form av lind och hästkastanj. I 

västlig riktning i sjukhemsbyggnadens mittaxel kantas den hårdgjorda ytan av 

klippta, äldre men sekundärt tillkomna pyramidalmar. Trädgårdens gräns mot 

väster kantas av ursprungliga lindar. Utmed samma sträckning finns en bred, 

mjukt formad häckplantering med äldre friväxande buskar av arterna snöbär, 

try och sibirisk ärtbuske med solitära inslag av schersmin. Ursprungliga lindar 

finns även exempel på utmed fler sträckor av kvarterets yttre gränser, även 

några individer mot vägen i öster där nyexploateringen skett.   

2. Den engelska parken öster om Lennings sjukhem: I Sjukhemsparken, belägen 

öster om Lennings sjukhem, är det organiskt formade gångsystemet i stora 

delar välbevarat men med sentida asfaltsläggning. I huvudbyggnadens 

mittaxel mot öster löper gångvägen i en vid cirkel enligt äldre form och i 
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cirkelns centrum står ett solur. Det är en sömlös övergång mellan park och 

sjukhem där det är tydligt att de båda anläggningarna uppförts samtidigt som 

en helhet. 

Parken är i engelsk stil och visar traditionsenligt på friare gestaltning än den 

formella trädgården. Frånsett några nyplanterade träd är trädbeståndet 

uteslutande av hög ålder, sannolikt ursprungligt. I det relativt böljande och 

grästäckta parklandskapet står höga solitärer av arter som lind, alm, 

hästkastanj, björk, hängask, yngre blodbok (Fagus sylvatica ’Atropunicea’), 

skogsek, skogslönn och ask. Sittplatserna, placerade symmetriskt utmed den 

cirkulära gångvägen, omges av äldre syrenhäckar. I parkens nordöstra område, 

intill den nya bebyggelsen, finns fem äldre äppel- och päronträd som utgör 

resterna av en tidigare fruktträdgård. 

3. Södra delen av parkmiljön med Vattentornet: I kvarterets sydvästra område 

finns en mängd äldre växtlighet, bland annat i form av en fruktträdgård, 

klippta lindhäckar, hasselbuskar samt buskage av syren och sibirisk ärtbuske. 

Även här finns storväxta solitärer i form av bok, lind, björk, hästkastanj och 

lönn. 

 

Figur 29. Lenningska parken och dess delar har olika karaktär, från formell trädgård till 

en mer organisk trädgård i engelsk stil. Foto: Norrköpings kommun, 2021. 

Förändring 

I detaljplanen regleras för ett stärkt skydd av den värdefulla kulturmiljön.  

En åtgärd är att utöka den allmänna parkmarken gentemot idag. Det ger den 

kommunala förvaltningen förutsättningar att ta ett helhetsgrepp om Lenningska 

parken vad gäller drift och framtida upprustning. Det innebär att cirkelgången 

öster om Lennings sjukhem i framtiden blir allmän plats.  

Tidigare detaljplan/-er i området har redan skyddat kulturmiljön med 

planbestämmelsen q, som hänvisar till 8 kapitlet § 13 plan- och bygglagen. Med 

bakgrund av de utredningar som inventerat kulturmiljön förtydligar detaljplanen 
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vad det är för värdebärande strukturer i kulturmiljön som ska skyddas. Detta görs 

genom flera skydds- och varsamhetsbestämmelser, se nästa sida. 

Skydds- och varsamhetsbestämmelserna är utformade för att skydda de stora 

kulturvärdena vid en förändring av markanvändningen för Lennings sjukhem. I 

gällande detaljplan tillåts endast vård, vilket historiskt sätt varit det som byggnad 

varit ämnad för. Sedan 2014 har dock byggnaden inte använts till detta på grund 

av ökade krav på hygien och tillgänglighet vilket gör att byggnaden inte kan 

användas som det en gång var tänkt. Detaljplanen anger att den nya 

markanvändningen blir för centrum- och kontorsverksamhet (C1K). 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att hela anläggningen, Lennings 

sjukhem och Lennings park, är ett särskilt värdefullt område enligt 8 kapitlet, 13 § 

plan- och bygglagen. 

I tidigare detaljplan har ytan för Matildagården en q-bestämmelse med syfte att 

anpassa (då) ny bebyggelse till Lenningska parkens kulturmiljö. Den q-

bestämmelsen ersätts av den generella skyddsbestämmelsen i detaljplan som 

gäller inom Särskilt värdefullt område enligt 8 kapitlet 13 § i plan- och 

bygglagen.  

 

Figur 30. Röd avgränsning visar området som bedöms som särskilt värdefullt enligt 8 

kapitlet 13 § i plan- och bygglagen. Området omfattar byggnaderna Lennings sjukhem 

och vattentornet (som ligger utanför planområdet). Karta: Norrköpings kommun. 
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Reglering på plankartan 

 

Skyddsbestämmelser och rivningsförbud 8 kapitlet 13 § PBL 

Lennings sjukhem och Lenningska parken, uppförda under senare delen av 1800-talet, 

utgör en sammantagen anläggning, motsvarande ett särskilt värdefullt område enligt 8 

kapitlet 13 § Plan- och bygglagen och får inte förvanskas. Avgränsning av anläggning 

visas i illustration på plankartan. 

r  Byggnad får inte rivas. 

q1 Exteriöra putsornament på fasader, portaler och 

fönsteromfattningar ska bevaras till sin gestaltning eller 

motsvara ursprunglig utformning. Yttertakets texttavla, 

portalernas portar och gjutjärnsarmaturer, samt fönster 

med munblåst glas och utåtgående bågar ska bevaras.  

q2 Sjukhemskyrkan, matsalen inklusive salong, samt norra, 

södra och östra trapphusen ska bevaras till sin 

huvudsakliga interiöra gestaltning samt underhållas med 

hänsyn till befintligt/ursprungligt material, utförande och 

hantverk. 

Varsamhet 8 kapitlet 14 § PBL 

k1 Exteriör i form av byggnadsvolym, symmetrisk 

gestaltning, ursprunglig tematisk fönstersättning, samt 

utformning och materialval hos fönster, yttertak och 

sockel ska bibehålla sin karaktär.  

k2 Interiör i form av takgesimser, dörr- och 

fönstersnickerier samt botten- och övervåningens 

övergripande planlösning (långa mittkorridorer med 

regelbundna dörröppningar) ska bibehållas till sin 

karaktär. 

k3 Den formella, symmetriska trädgården ska bibehålla sin 

karaktär. Värdefulla strukturer är; ursprungliga 

ädellövsträ; och trädgårdens västra gräns som kantas av 

lindar och äldre häckplanteringar. Hänsyn ska även tas 

till den trädkantade, hårdgjorda ytan väster om Lennings 

sjukhems mittaxel. 

k4 Den engelska parken ska bibehålla sin karaktär. 

Värdefulla strukturer är; organiskt format gångsystem; 

gångväg i vid cirkel vid byggnadens mittaxel med 

symmetriskt utplacerade sittplatser; den sömlösa 

övergången mellan park och byggnad; samt solitära 

höga lövträd. 
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Närområdets innehåll: 

Planområdets centrala lokalisering i Norrköping innebär ett stort utbud av 

arbetsplatser och service i dess närhet. Det finns flera förskolor, grundskolor och 

gymnasieskolor samt en kulturskola med aktiviteter på kvällar. Inom Lennings 

sjukhem bedrivs daglig verksamhet och på Matildagården drivs ett gruppboende.  

Som del av projektet Västra staden, så krävs det en helhetssyn på behovet av 

service i området. Inom projektområdet Västra staden bor det idag cirka 4000 

invånare, och det planeras i dagsläget för cirka 2000 nya lägenheter. Det innebär 

att befolkningen inom området kan komma att fördubblas vilket i sig skapar ett 

utökat behov av service. Att förlänga Lennings gata möjliggör angöring till den 

nya grundskola som planeras på fastigheten väster om planområdet. 

Ny markanvändning inom Lennings sjukhem möjliggör för centrum- och 

kontorsverksamhet vilket bidrar till arbeten och service till närområdet. 

 

Figur 31. Flygbild över detaljplanens närområde med service utpekad. Karta: 

Norrköpings kommun. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

 

 

43(77) 
  

Vårt diarienummer 

SPN 2019/0334 214 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

 
  

 

Tillgänglighet 

Enligt plan- och bygglagen kap 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.1 

4.3. Natur 

Mark och vegetation 

Förutsättningar 

Inom området finns det flera skyddsvärda träd varav merparten planterades vid 

parkens anläggande under sent 1800-tal. Väster om Lennings sjukhem växer en 

trädallé, också dessa träd är från tiden vid parkens anläggande. Lenningska parken 

omfattar cirka 2,5 hektar och är en del av värdekärna för ädellövträd enligt 

Länsstyrelsens kartläggning. 

 

Figur 32. Kartan visar skyddsvärda träd (röda punkter) inom området (vit linje). SLU:s 

inventering från 2006 vilket innebär att kartan inte stämmer helt med dagens situation. 

Karta: Norrköpings kommun. 

                                                 
1Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö. Tekniska kontoret, Norrköpings kommun, 

2008-01-24. 
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En tomografisk (rotkartering) undersökning genomfördes under maj 2020 av 

NärNaturen-VästSverige AB på tre träd som står i allén längs med Lennings 

sjukhems västra sida. Syftet var för att utreda lämpligt avstånd mellan träd och ny 

gata. Undersökningen visar att rotsystemets utbredning mot väst är mellan 4 – 8 

meter från stammens mitt. För att skydda träden krävs att anläggningsarbete 

undviker områdena där rötterna växer. Ett skyddsavstånd av 8 meter från 

trädstammens mitt till ny gata rekommenderas.  

 

Figur 33. Rötternas utbreddning har påverkats i väst på grund av nuvarande asfaltering. 

Bild: NärNaturen-VästSverige AB 

Förändringar 

Vid anläggningen av Lennings gata riskerar skyddsvärda och andra träd påverkas. 

Det är främst södra delen av Lennings gata där avstånd mellan kvartersmark på 

fastigheten Kneippen 1:17 och parkmark på Kneippen 1:1 är kort. Lennings gata 

har förprojekterats för att i största möjliga mån undvika påverkan på befintliga 

träd.  

Ett skyddsavstånd på åtta meter finns till trädallén vid Lennings sjukhem för att 

inte påverka dessa träds rötter. Vid det träd som ligger längst söderut så kommer 

dock gatans östra cykelstråk närmre. Här krävs åtgärder som jordförbättring och 

anpassning av markbeläggning för att minska påverkan på trädet. 

Lennings gatas nya infart från Linköpingsvägen innebär att ett träd i trädallén 

längs med Linköpingsvägen behöver tas ner. Trädet står idag utanför 

planområdets gräns men är direkt kopplat till förlängningen av gatan. Eftersom 

trädet är del i en allé omfattas det av det generella biotopsskyddet vilket innebär 

att kommunen behöver ha dispens från länsstyrelsen för att ta ner trädet. En 

dispensansökan har skickats in till Länsstyrelsen av Norrköpings kommun som är 

markägare. 
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Då Lenningska parken och dess naturmiljö är en stor del av den sammanhängande 

kulturhistoriskt värdefulla miljön kommer utökad lovplikt att gälla för fällande av 

träd med stamdiameter över 30 centimeter. Det ger kommunen möjligheten att 

bedöma huruvida fällandet av enskilda träd förvanskar kulturmiljön eller inte. 

Parkområdet regleras dessutom med skydds- och varsamhetsbestämmelser som 

syftar till att bevara parkmiljöns ursprungskaraktär.   

Träd i allén längs med västra delen av Lennings sjukhem antas i dagsläget 

omfattas av det generella biotopskyddet enligt kommunens bedömning varpå 

dispens krävs av länsstyrelsen för att ta ner träd.  

Reglering på plankartan 

 

Fornlämningar 

En arkeologisk utredning genomfördes 1996-08-08 av Norrköpings stadsmuseum 

med anledning av Matildagårdens uppförande vilket ledde till en rapport med 

följande sammanfattning: ”inga förhistoriska anläggningar eller senare kulturlager 

kunde observeras” (stadsbyggnadskontoret, 1999). 

Fornlämningar skyddas enligt lagen om kulturminnen (1988:950). Hittar man 

något som kan vara en fornlämning ska man ta kontakt med länsstyrelsen. 

Markens beskaffenhet 

Förutsättningar 

Planområdet är relativt högt beläget i Norrköping och ligger på en bruten 

höjdrygg därifrån marken lutar neråt åt öster och väster. Höjdpunkterna i mitten 

av planområdet, på Linköpingsvägen och Fotbollsgatan ligger på +34,3 meter 

över havet för att sedan luta ner mot + 31 meter i områdets västra och östra delar. 

Inåt planområdet finns lokala, instängda, lågpunkter som vid kraftiga regn samlar 

vatten, se mer kapitel 4,6 Översvämning. Markens höjd ökar mot Vattentornet. 

Begränsning av marken bebyggande 

Prickmark reglerar större delen av befintlig kvartersmark eftersom ytterligare 

bebyggelse inom Lenningska parken (inom planområdet) inte bedöms som lämplig. 

Administrativa bestämmelser 

Ändrad lovplikt 

Marklov krävs för fällning av träd med stamdiameter över 30 centimeter inom 

kulturhistoriskt särskilt värdefullt område enligt 8 kapitlet 13 § i plan-och bygglagen. 

Parkmiljöerna inom planområdet omfattas av skydds- och varsamhetsbestämmelser, 

se avsnitt 4.2 Kulturmiljö. 

 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

 

 

46(77) 
  

Vårt diarienummer 

SPN 2019/0334 214 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

 
  

 

Marken består mestadels av jordarten postglacial silt, men även av urberg. I 

närområdet finns glacial lera och silt samt morän. Jorddjup varierar från mellan 10 

– 20 meter i planområdets centrala delar till 3 – 5 meter i öst och väst. 

 

Figur 34. Jordarter inom och i närheten av planområdet består mestadels av postglacial 

silt med inslag av urberg. Karta: Norrköpings kommun. 

 
Figur 35. Utdrag från flygfoto från 2014  som visar höjdpunkter inom planområdet. 

Karta: BLOM/Norrköpings kommun. 
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Inom fastigheten Kneippen 1:17 har flera geotekniska undersökningar genomförts 

under åren. 1972 genomfördes ”Grundundersökning för Ebersteinska skolan kv. 

Bollen, Norrköping” inför byggnationen av Ebersteinska skolan. 2013 

genomförde Sweco en geoteknisk undersökning på fastighetens norra del för att 

undersöka möjligheten att uppföra en tillbyggnad på skolan. År 2020 

genomfördes en geoteknisk undersökning av AFRY för att fastställa jordlagerföljd 

och jordlagrens tekniska egenskaper inför byggnation av ny skolbebyggelse. Det 

är den undersökning som är mest relevant för detta planarbete.  

 

Figur 36. Geotekniska undersökningar genomförda inom Kneippen 1:17 från 1972 - 

2020. Området för undersökningen genomförd 1972 är osäker då geografisk avgränsning 

saknas i det material som kommunen har. Området antas dock omfatta hela Kneippen 

1:17 då undersökningarna genomfördes för att säkerställa för all ny skolbebyggelse som 

Ebersteinska skolan innebar. Vit streckad linje visar detaljplanegränsen. 

AFRYs undersökning med skruvprovtagning, CPT-sondering, viktsondering, 

slagsondering och hejarsondering från 2020 visar att jordlagerföljden inom 

undersökningsområdet i huvudsak utgörs av fyllning som överlagrar naturligt 

avsatt siltig sand som överlagrar sandmorän. Inga grundvattenrör har installerats 

men skruvprovtagningar utförda ner till 3 meters djup visar inget spår av 

grundvatten. För mer information om jordlagrenas tekniska egenskaper samt 

övriga undersökningar utförda inom Kneippen 1:17 hänvisas till de geotekniska 

undersökningarnas PM, se referenslista.  

Inför bygglovprövning och beslut om startbesked kan detaljerad geoteknisk 

undersökning komma att krävas som redovisar förutsättningar för schaktning, 

grundläggning med mera. 

Förändringar 

Rekommendationer vid grundläggning av skolbebyggelsen är att det 

dimensioneras, planeras, utförs och kontrolleras i geoteknisk kategori 2 (GK2) 

samt säkerhetsklass 2 (SK2). 
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Grundläggning bedöms kunna ske med ytlig grundläggning så som platta på mark 

eller liknande. Inför vidare projektering och utförande, ska hänsyn tas till 

omgivningspåverkan både på befintliga byggnader och anläggningar, samt 

omgivande mark och grundvattennivåer. De geotekniska förhållandena ska 

kontrolleras och vid byggnation ska schaktbottenbesiktning utföras av geotekniskt 

sakkunnig innan grundläggningsarbetena påbörjas. I byggskedet upprättar 

entreprenören en arbetsberedning för planerade arbeten, där bland annat schakt 

och grundläggningsarbeten ska ske i samråd med geotekniskt sakkunnig. 

4.4. Friytor 
Inom planområdet finns en allmän park samt flera verksamheter som kräver 

friytor inom kvartersmark. Planområdet är viktigt för närområdet vad gäller 

tillgång till friytor, grönska och grönområden. 

Förutsättningar 

Allmän plats, Park 

Lenningska parken är en park som ligger centralt i Norrköping, klassad som 

närpark och en park med höga kulturhistoriska värden. Enligt kommunens 

riktlinjer för ny- och ombyggnation av lekmiljöer ska ”alla barn och ungdomar i 

tätorter ha tillgång till en lekmiljö inom 300 meter från bostaden och inga större 

vägar ska behöva korsas”. Samma mått har använts i pågående grönstrukturarbete 

för att kartlägga gångavstånd till grönyta. Har du längre än 300 meter till ett 

område med sammanhängande grönyta så är det en brist på grönyta. I figur 23 

nedan ser vi hur stor del av närområdet som har 300 meter till Lenningska parken.  

Idag är Lenningska parken underutnyttjad av allmänheten och upplevs stängd från 

omgivande strukturer. Bland annat har parkens norra del mot Södra Promenaden 

länge varit försedd med stängsel. Själva parken har genom åren negligerats, vilket 

märks på den dåligt underhållna markbeläggningen, och är i behov av 

upprustning. Parkområdet innehåller ingen anlagd lekplats utan lämpar sig för 

spontanlek, med stora gräsytor och mycket träd. Parkområdet besöks regelbundet 

av förskoleklasser i närområdet och Viktoriaskolans skolgård spiller ut på 

parkområdet.  

 

Figur 37. Röd form visar vad som ligger på 300 meters avstånd från Lenningska parken. 

Karta: Norrköpings kommun. 
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Förändringar 

Detaljplanen ger bättre möjligheter att bevara och utveckla den värdefulla 

parkmiljön. Förändringarna innebär att parkmiljön blir mer sammanhängande och 

att förbättringar kan göras som en helhet i ett större område. Det ökar kommunens 

rådighet och säkerställer allmänhetens tillgång till hela parkmiljön. Det finns ett 

behov av att utveckla/restaurera parkens kvalitéer och värden samt förbättra dess 

tillgänglighet och koppling till omgivningen. En åtgärd för att området ska 

användas mer av allmänheten är att göra mer inbjudande entréer till parken som 

synkar med närområdet. I annan detaljplan föreslås en ny entré från Ektorpsgatan 

och inom detta planområde föreslås en ny entré i parkens södra delar. Entrén 

söderifrån ska leda gående in i parkmiljön från Ektorp, via en säker gångpassage 

över Fotbollsgatan in i parken.  

 

Figur 38. Förslag till ny passage i Lenningska parkens södra del. Illustration: Pontarius, 

2021. 

Kvartersmark  

Förutsättningar 

Inom fastigheten Kneippen 1:17 planeras för en ny grundskola. Viktoriaskolan, 

som ligger på fastigheten Bollen 4, har del av sin skolgård på Kneippen 1:1 som 

ingår i detaljplaneområdet. Området är idag planlagt som parkering och består av 

grusyta.  

Förändringar 

Inom fastigheten Kneippen 1:17 planeras för en ny grundskola med upp emot  720 

elever. Det ställer stora krav på friytorna på skolgården och med så många elever 

krävs det stora ytor. En del av Kneippen 1:17 ingår i detaljplanen för att 

möjliggöra för att denna friyta blir tillräckligt stor. Genom att ta bort prickmark 
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längs med Linköpingsvägen kan den nya skolbebyggelsen byggas närmre norrut 

vilket ger större ytor på skolgården. 

I nuvarande förslag till skolbebyggelse planeras för 720 grundskoleelever vilket 

ger cirka 22,2 kvadratmeter per skolbarn enligt projektör. Det ligger under 

Boverkets och Naturvårdsverkets rekommendationer på 30 kvadratmeter per 

skolbarn. Norrköpings kommun har inga riktlinjer gällande friyta på skolgårdar 

utan lämpligheten bedöms i enskilda fall. Vad gäller den nya grundskolan är den 

stor och ligger centralt. Att få till tillräckligt med friytor enligt ovan nämnda 

rekommendationer kan vara svårt och i mer centrala lägen krävs en större 

flexibilitet och fokus på kvalitet av de ytor som finns att tillgå. Enligt 

projektbeställaren kommer friytorna inte användas av alla skolbarn samtidigt utan 

scheman för raster anpassas efter antal barn ute på skolgården. Skolgården gränsar 

dessutom till ett parkområde samt planerad idrottshall med tillhörande 

funktionsytor utanför. Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att det finns 

förutsättningar för att få tillräckligt med ändamålsriktiga friytor för 720 barn inom 

skolområdet.  

Notera att den egentliga skolgården inte ingår i detaljplanen utan detaljplanen 

möjliggör enbart att ny skolbebyggelse förläggs närmare Linköpingsvägen, vilket 

i sin tur möjliggör att skolgården blir större, se figur 39. 

Del av Viktoriaskolans skolgård ändras från parkering till att få en 

markanvändning som tillåter skolgård. Det innebär att de totala friytorna på 

skolgården är cirka 3000 kvadratmeter. Fastighetsreglering så att denna del också 

ingår i samma fastighet som Viktoriaskolan bör ske. 

 

Figur 39. Illustrationsplan visar hur del av skolbebyggelse möjliggörs för ny detaljplan. 

Skolgård är söder om ny bebyggelse. Röd streckad linje är detaljplanens gräns. 

Illustration: Norrköpings kommun. 
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4.5. Gator och trafik 

Gatunät 

Förutsättningar 

Inom planområdet finns i dagsläget en allmän gata, Lennings gata, som sträcker 

sig från Fotbollsgatan norrut för att möjliggöra angöring till skol- och 

idrottsverksamhet, Lennings sjukhem, Matildagården samt studentboendet 

Vattentornet. Vägen är smal och saknar trottoarer. Idag finns servitut på parkmark 

för att biltrafik ska kunna ta sig till vattentornet. 

Idag finns möjlighet att angöra fastigheten Bollen 5 från Linköpingsvägen genom 

en grind. Grinden är mestadels stängd och den vanliga angöringen sker från 

Lennings gata. I gällande detaljplan har dock möjligheten att angöra via 

Linköpingsvägen behållits för att möjliggöra för angöring vid akuta behov som 

ambulans vilket är kopplat till byggnadens funktion som vårdboende.  

 

Figur 40. Illustration över befintlig biltrafikföring i området. Karta: Norrköpings 

kommun. 

Förändringar 

En förlängning av Lenningska gatan möjliggör för angöring till en ny grundskola 

på fastigheten Kneippen 1:17 samt att trafiken i närområdet fördelas på ett bättre 

sätt. Den nya grundskolan kommer vara en trafikalstrande målpunkt som i 

framtiden även kommer kunna nås direkt från Linköpingsvägen via Lennings 

gata. Det innebär en minskad påverkan för övriga gator i närområdet.  

Den södra delen av Lennings gata kommer bli enkelriktad med infart från 

Fotbollsgatan, se figur 43. Möjligheterna att bredda gatusektionen är små, och 

gång- och cykeltrafik prioriteras när en ny trottoar som är 3 meter bred anläggs. 
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Körfältet blir då 3,25 meter vilket är tillräckligt för bil- och lastbilstrafik. En så 

smalt körfält innebär dock ett avsteg från Avfall Sveriges riktlinjer för bred på 

gator för sopbilar, se avsnitt 4.7, Teknisk försörjning, Avfall. 

I mitten av Lennings gata finns anslutning till skolans parkering, och den norra 

delen av Lennings gata får en sektion med tre meter trottoar på vardera sida om 

dubbla körfält, se figur 42.   

 

Figur 41. Förprojektering av Lenningsgata ovanpå ett flygfoto. . Illustration: WSP, 2021. 

 
Figur 42. Typsektion för norra delen av Lennings gata. med 3 meter gång- och cykel på 

vardera sida om dubbla bilkörfält. 8 meter skyddsavstånd till trädallé i öst. Illustration: 

WSP, 2021. 
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Figur 43. Typsektion för södra delen av Lennings gata med 2,5 meter gång- och cykelväg 

och 3,25 meter bilköryta. Illustration: WSP, 2021. 

Trafiksäkerhet  

Närområdet är ett utpräglat skolområde, där många barn från förskole- till 

gymnasieåldern vistas dagligen.  

Lennings gata ska utformas med säkra korsningspunkter och genomgående gång- 

och cykelväg i anslutning till skolverksamheten i området. Gatan utformas för 

låga hastigheter. 

Gång-, cykel- och kollektivtrafik 

Planområdet ligger centralt beläget och det finns goda förutsättningar för att 

majoriteten av privata resor sker med kollektiva trafikmedel samt gång och cykel. 

Närmaste spårvagnshållplats ligger precis norr om planområdet på 

Linköpingsvägen. Väster om spårvagnshållplatsen ligger kollektivtrafiknoden 

Vägträffen som trafikeras av till lokal och regional kollektivtrafik. I ett förslag på 

omvandling av Linköpingsvägen placeras en ny spårvagnshållplats precis utanför 

den nya skolbebyggelsen. 

Inom Västra staden, likt resten av Norrköping, prioriteras gång-, cykel-, och 

kollektivtrafik framför biltrafik. Det är därför viktigt att när Lennings gata, som 

ska vara öppen för biltrafik, utformas ur ett gång- och cykelperspektiv.  

Entréerna till Lenningska parken ska förtydligas för att öka användningen av de 

gångvägar som finns inom parken idag.  
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Parkering 

Förutsättningar 

Det finns cirka 30 parkeringsplatser inom fastigheten Bollen 5 (Lennings sjukhem 

och Matilda gården) vilket är tillräckligt för dagens användning som vård.  

Inom fastigheten Bollen 6, studentboende i Vattentornet, sker parkering i 

anslutning till Vattentornet. I gällande detaljplan finns en parkeringsyta förlags 

intill Lennings gata som också tillhör fastigheten Bollen 6. Ytan har aldrig byggts 

ut utan är idag del av Lenningska parken med flera stora träd. I gällande detaljplan 

från år 2000 och tidigare detaljplan från 1996 har det bedömts som nödvändigt att 

planlägga denna yta för parkering för att lösa parkeringsbehovet till vattentornets 

(då) framtida boende och caféverksamhet.   

All parkering för planområdet ska anordnas inom kvartersmark. 

Handikapparkeringar måste finnas 25 meter från entré. Parkeringarna måste 

rymmas inom kvarteret.  

Förändringar 

Framtida parkeringsbehov har tagits fram utifrån om det blir kontorsverksamhet i 

hela byggnaden. Det ger ett riktvärde som även stämmer med centrumverksamhet. 

Parkeringsbehovet är cirka 20 bilparkeringsplatser plus Mathildagårdens behov av 

3- 4 parkeringsplatser. Samhällsbyggnadskontorets bedömning, utifrån 

kommunens riktlinje för parkering, är att det finns tillräckligt med yta för 

fastigheten Bollen 5 att även i framtiden klara parkeringsbehovet i enlighet med 

Norrköpings riktlinje för parkering från 2017.  

Parkering för skolverksamhet sker på kvaretsmark.  

Vad gäller parkering till Vattentornet så är samhällsbyggnadskontorets bedömning 

att parkeringsytan vid Lennings gata inte är nödvändig för att lösa behovet av 

bilparkering till Vattentornet. I detaljplanen ska marken istället återgå till 

markanvändning för parkmark. Det finns flera skäl till detta; 1, det bedöms som 

prioriterat att skydda Lenningska parkens parkmiljöer både som rekreationsyta 

och kulturmiljö; 2, Norrköpings kommuns riktlinje för bilparkering har 

uppdaterats sedan gällande detaljplan antogs. I nuvarande riktlinje är behovet av 

antal bilparkeringar för studentbostäder satt till noll. Dock behövs 

angöringsparkering samt parkeringsplatser för tillgänglighet. Inom fastigheten 

Bollen 6 finns tillräckligt med yta för att lösa det här.; 3, under de 20 år som 

Vattentornet har varit studentboende har inte den planerade parkeringsytan vid 

Lennings gata bebyggts vilket mer än något annat kan anses pröva fastighetens 

behov av parkering. 

Inom fastigheten Kneippen 1:1, i sydvästra delen av planområdet, är ett område 

planlagt för parkering. Denna yta används idag som del av Viktoriaskolans 

skolgård. Västra delen av detta område får ändrad markanvändning till PARK, för 

att möjliggöra en ny entré till Lenningska parken, och den östra delen får 
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markanvändningen KS för att säkerställa att marken även i framtiden kan 

användas som skolgård. 

 

Figur 44. De två planlagda parkeringsytorna (mörkgrå ytor) längs med Lennings gata 

utgår. Ingen av ytorna används idag till parkering. Karta: Norrköpings kommun, 2000. 

4.6. Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 

Förutsättningar 

Från och med 1 juli 2017 gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader med vissa ändrade riktvärden. Bullernivåer vid 

bostadsbyggnads fasad bör inte överstiga 60 dBA ekvivalent nivå. För en bostad 

om högst 35 kvadratmeter bör den ekvivalenta ljudnivån vid fasaden inte 

överskrida 65 dBA. Vid uteplats som anordnas i anslutning till byggnaden bör 

trafikbuller inte överstiga 50 dBA ekvivalent nivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 

Gällande rekommendationer från Naturvårdverket är att en ny skolmiljö som 

exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 

dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda 

för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA 

underskridas på dessa ytor. 

Längs med Linköpingsvägen når bullernivåerna över 60-65 dBA ekvivalent 

ljudnivå enligt kommunens övergripande bullerkartläggning (WSP, 2017).  
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Figur 45. Kartan visar trafikbuller från väg, ekvivalent ljudnivå. Från 

kommunövergripande bullerkartläggning 2017. Karta: WSP/Norrköpings kommun. 

Förändringar 

En trafikbullerutredning har genomförts för att se hur framtida skolbebyggelse 

påverkas av trafikbuller från omgivande vägar, främst Linköpingsvägen 

(Efterklang, 2021). Utredningen visar att ljudnivåer på skolgård är under 50 dBA 

både vad gäller ekvivalent ljudnivå från väg och maximal ljudnivå från spår/väg. 

Utredningen har utgått från dagens trafikmängder och räkna upp dessa till ett år 

2040 scenario med Trafikverkets uppräkningstal för Östergötlands län. Enligt 

Norrköpings kommuns trafikstrategi förväntas inte trafikmängderna öka längs 

med Linköpingsvägen vilket innebär att framtidsscenariot som utredningen räknat 

på är värre vad gäller bullernivåer än kommunens eget framtidsscenario.  

Konsekvensen av förlängningen av Lennings gata kan bli en något ökad 

trafikföring vad gäller biltrafik. Samhällsbyggnadskontorets bedömning är dock 

att ökningen kommer vara i så pass liten grad att det inte kommer att påverka 

bullernivåerna längs med gatan i större utsträckning. Bedömningen ligger i linje 

med Efterklangs bullerutredning som räknat på 600 trafikrörelser per dygn. Den 

stora målpunkten för biltrafik är den nya grundskolan, och det kan förväntas vara 

mer trafik vid hämtning och lämning. 

 

Figur 46. Illustration på hur (ekvivalenta) trafik bullernivåer vid skolbebyggelsens norra 

fasad. Illustration: Efterklang, 2021. 
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Figur 47. Kartan visar ekvivalent ljudnivå från väg (biltrafik). Blå färg visar område 

under 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Karta: Efterklang, 2021. 

Markföroreningar 

Innan markarbeten utförs inom planområdet ska en anmälan om 

avhjälpandeåtgärd lämnas in till miljö och hälsa på samhällsbyggnadskontoret i 

enlighet med 10 kap. MB. Anmälan ska säkerställa att sanering sker så att marken 

kan nyttjas för planerat ändamål samt att schaktmassor hanteras i enlighet med 

lagstiftningens krav.  

Miljö och hälsa, Norrköpings kommun, har rekommenderat att markprover tas 

inom planerat skolområde. Detta med bakgrund av PCB påträffades vid 

saneringen av tidigare skolbebyggelse. 

Markprover togs våren 2022 av Structor Miljö Öst AB, med cirka 10 stickprov per 

husgrund (totalt fyra). Inga halter påträffades över detektionsgräns i något av 

proven.  

 

Figur 48. Ungefär 10 stickprov togs per husgrund. Karta: Structor Miljö Öst AB, 2022. 
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Översvämning 

Förutsättningar 

Riktlinjer för hantering av extrema regn finns i kommunens Riktlinje för hållbar 

dagvattenhantering (2019). Principen är att nya områden och områden som 

förtätas ska utgå från att skydda byggnader, prioriterade vägar och 

samhällsviktiga funktioner utifrån minst ett 100-årsregn. Vid förtätning ska det 

säkerställas att säkerheten inte försämras inom intilliggande områden. I befintliga 

områden är principen att ”arbeta för att åtgärder genomförs för att uppnå samma 

säkerhet som för nya områden eller att nå en acceptabel nivå av säkerhet för att 

skador inte ska uppstå”. 

En översiktlig skyfallskartering som gjorts år 2017 av WSP på uppdrag av 

samhällsbyggnadskontoret visar att det finns platser inom planområdet där vatten 

riskerar att bli stående vid ett extremt regn, 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

Eftersom dagvattennätet inte är dimensionerat för extrema regn antas ledningarna 

gå fulla och det enda alternativet är ytlig avrinning.  

Väster om Lennings sjukhem finns risk för vattensamling med djup mellan 0,1 – 

0,5 meter. I slutet av Lennings gata finns en lågpunkt där vatten samlas i ett djup 

av 0,3 – 0,5 meter. Båda dessa lågpunkter är påkopplade dagvattenledning som 

leder ner mot Motala ström. Det innebär att vattnet kommer försvinna när 

dagvattennätet inte längre är överfyllt. Inom Lenningska parken finns 

planområdets lägsta punkt (+29,4 meter över havet) där det riskerar att samlas 

vatten vid ett extremt regn. 

 

Figur 49. Skyfallskartering över planområdet. Tre områden riskerar att översvämmas vid 

extrema regn. Karta: Norrköpings kommun 
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Då befintlig byggnad, Lenning sjukhem, riskerar att drabbas av översvämning, har 

problematiken och möjliga lösningar redogjorts för i ett PM, Översvämningsrisk 

på kvartersmark vid Lennings sjukhem inom fastigheten Bollen 5 

(samhällsbyggnadskontoret, 2022). Analysen av översvämningsrisk har 

genomförts med Scalgo Live, som simulerar vattendjup vid olika mängder 

nederbörd. För att simulera ett 100-årsregn har 30 millimeter regn använts, se mer 

i PM. 

En simulering av rinnvägar och vattenansamling visar att det finns risk för stående 

vatten mot Lennings sjukhem. Den hårdgjorda Gårdsplanen väster om byggnaden 

ligger i en relativt instängd lågpunkt. Vattenflödena kommer från Matilda gården, 

Lennings gata och slänten väster om gårdsplanen. Enligt simulering i Scalgo Live 

blir det upp till 70 centimeter vatten stående mot byggnad vid ett 100-årsregn.   

 

Figur 50. Terrängmodell med röda pilar som visar vattnets flödesriktning vid extrema regn. 

Karta: Norrköpings kommun 

I östra delen av Lenningska parken ligger planområdets lägsta punkt, där det idag 

samlas vatten vid extrema regn. Platsen har utretts inom ramen för en annan 

detaljplaneprocess för att skydda ny byggnation inom fastigheten Bollen 2. 

Förändringar 

Den nya detaljplanen innebär få faktiska förändringar inom planområdet vad 

gäller nybyggnation, och det som görs har liten eller ingen påverkan på 

översvämningsrisken. 

Lennings gata ska omvandlas och förlängas mot Linköpingsvägen. När gatan görs 

om så anpassar den sig efter befintliga höjder på dagens gata vilket innebär att 
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befintlig lågpunkt i mitten av Lennings gata kommer vara kvar. Det innebär att 

vatten samlas där i samma utsträckning som tidigare. Utifrån vägens funktion 

bedöms det vara godtagbart att vägen översvämmas, den utgör ingen prioriterad 

väg. Det fortsätter dock, precis som idag, påverka närliggande fastigheterna 

Kneippen 1:17 och Bollen 5. Att hantera större mängder vatten enbart på 

Lennings gata är dock inte möjligt och viss påverkan på närliggande fastigheter är 

ofrånkomlig. I förprojekteringen har alternativ med fördröjande grönytor 

undersökts men bedömts ha liten effekt. 

Inom fastigheten Kneippen 1:17 planeras för en ny grundskola med tillhörande 

skolgård. Det är viktigt att användning av mark och ny bebyggelse inom 

fastigheten anpassas efter översvämningsrisken och att rinnvägar leder vatten bort 

från planerade byggnader. I nuvarande förslag på grundskola förläggs en 

parkeringsyta i anslutning till Lennings gatas lågpunkt vilket är lämpligt eftersom 

det är en funktion som kan översvämmas temporärt. 

Inom fastigheten Bollen 5 visar simuleringar i Scalgo Live att vatten blir stående 

mot byggnad. För att helt skydda Lennings sjukhem från översvämningsrisk 

behövs det göras åtgärder inom kvartersmark. Marken behöver luta bort från 

byggnaden och leda förbi vattnet ut mot Linköpingsvägen, alternativt mot 

Lenningska parken. En åtgärd att få stopp på vattenflöden från Lennings gata 

skulle sänka vattendjupet från 70 till 50 centimeter vid extrema regn. Denna 

åtgärd görs dock bäst inom kvartersmark. Sänks marken runt byggnad kan vattnet 

till viss del fördröjas inom kvartersmarken men vid extrema regn finns inga 

sådana skyldigheter för enskilda fastighetsägare. Samhällsbyggnadskontorets 

bedömning är att lämpligast sätt att skydda Lennings sjukhem är genom lokala 

förändringar av marknivåer för att få till lutning bort från byggnad. 

En större yta i anslutning till Lennings sjukhem regleras med Skydd mot störning 

vilket ska möjliggöra att det finns tillräckligt med yta inom kvartersmark för att 

anlägga ”ett avrinningsstråk eller annan jämförbar lösning” som skyddar mot 

vattenmängder motsvarande ett 100-årsregn. 

 

Figur 51. Principskiss på hur markens lutning skyddar byggnad. Illustration: 

Norrköpings kommun. 
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Reglering på plankartan 

 

Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet 

En utredning av luftkvaliteten har genomförts för hela Västra staden av COWI 

(2019). De spridningsberäkningar som gjorts i denna utredning visar att halterna 

av kvävedioxid och partiklar (PM10) i Västra staden i Norrköping klarar 

miljökvalitetsnormerna. Detta gäller såväl i nuläget (år 2017) som i de två 

framtida scenarierna, år 2025 för NO₂ respektive år 2035 för partiklar. 

Vattenkvalitet 

Förutsättningar 

En dagvattenutredning genomfördes 2022 av Nodra AB som beskriver 

planområdets nuvarande och framtida påverkan på recipientens vattenkvalitet. 

Dagvattnet från större delen av planområdet avleds via dagvattenledning via tre 

avrinningsområden till recipienten Motala Ström Glan-Bråviken (SE649609-

152033). Recipienten har statusklassningen ”otilfredställande ekologisk potential” 

och ”uppnår ej god kemisk status”. Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten 

ska god ekologisk potential uppnås till 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.  

Främsta anledningen till klassningen ”otillfredställande ekologisk potential” beror 

på den kraftiga modifieringen av vattendraget till följd av vattenkraft. 

Näringsämnen samt särskilda förorenade ämnen, där båda utgör en del av den 

ekologiska klassningen, underskrider gällande gränsvärden enligt mätningar 

utförda under 2013-2018. I klassningen av den kemiska statusen är det främst 

PAH:er och tungmetaller (kadmium, nickel, och bly) som är vanligt 

förekommande i dagvatten. Samtliga ovannämnda tungmetaller underskrider 

mätvärden för de ställda miljökvalitetsnormerna. I ämnesgruppen PAH:er 

underskrider Benson(a)pyrene gränsvärden och för övriga saknas mätvärden.  

Ämnen som överskrider gränsvärden för MKN är PFOS, kvicksilver och PDBE, 

där de två sistnämnda överskrids i alla svenska vatten. 

Skydd mot störningar 

m Inom egenskapsområde ska ett avrinningsstråk eller 

annan jämförbar lösning anordnas som skyddar 

byggnad från översvämning vid vattenmängder 

motsvarande ett 100-årsregn. 
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Förändringar 

I dagvattenutredningen konstateras att den förändrade markanvändningen inte 

bedöms ha någon påverkan för föroreningsmängder och halter från planområdet. 

Planområdets area på drygt 0,039 kvadratkilometer utgör en mycket liten del av 

recipientens totala avrinningsområde på 15 000 kvadratkilometer varpå mängden 

förorening från planområdets dagvatten är minimal i förhållande till den totala 

belastningen på recipienten. Av dessa anledningar är bedömningen att dagvatten 

från planområdet inte utgör risk för negativ påverkan på recipienten. I de fall 

utsläpp sker till recipient där bedömningen är att det inte finns någon risk för 

negativ påverkan ska rening av dagvatten alltid övervägas utifrån miljöbalkens 

allmänna hänsynsregler (2 kapitlet miljöbalken och särskilt 3§, 5§ och 6§) enligt 

kommunens dagvattenriktlinjer. Tabellen nedan visar föroreningshalter från 

planområdets jämförda med riktvärden som utgör miniminivåer för rening av 

dagvatten. För samtliga ämnen ligger föroreningshalterna under riktvärdet.  

Tabell 1. Föroreningshalter från planområdet jämfört med riktvärden från Norrköpings 

kommuns riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering. 

 

Sammanfattningsvis; förändringar som detaljplanen möjliggör medför ingen 

påverkan på föroreningshalter och mängder från planområdet; dagvatten från 

planområdet bedöms inte utgöra risk för negativ påverkan på recipient enligt 

kommunens dagvattenriktlinje; och det föreligger inte heller något reningsbehov 

enligt kommunens dagvattenriktlinje. 

Bedömningen är vidare att det inte krävs en specifik reningslösning för dagvatten 

från planområdet och att åtgärder för att omhänderta de första 10 millimetrarna 

regn inom den egna fastigheten kommer resultera i sänkta föroreningshalter 

mängder dagvatten från området. 

Trygghet och säkerhet 

Inga skyddsrum finns idag inom planområdet men i nära anslutning. När 

Ebersteinskas skolbyggnader revs försvann också de skyddsrum som tidigare 
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inrymdes i byggnaden. När den nya skolan byggs planeras det för nya skyddsrum 

för totalt 440 platser, vilket motsvarar det som rivits. 

Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. Skyddsrum får 

inte tas ur drift, avvecklas eller rivas utan beslut av Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap (MSB). 

 

Figur 52. Karta över skyddsrum i anslutning till planområdet (röd yta). Karta: 

Norrköpings kommun. 

4.7. Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 

Fastigheten Bollen 5 är idag ansluten till de allmänna ledningarna i omgivande 

gator.  

Dagvatten 

Förutsättningar 

Kommunen har upprättat Riktlinje för hållbar dagvatten hantering, beslutad av 

Forum för Kontorschef Samhällsbyggnadskontoret och Verkställande direktör, 

Nodra AB (KCVD), den 3 april 2019. Dagvattenhanteringen i området ska följa 

kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering. 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. Nodra AB kan erbjuda serviser.  

En dagvattenutredning genomfördes 2022 av Nodra AB som beskriver 

planområdets nuvarande och framtida hantering av dagvatten. 
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Dagvattnet för större delen av planområdet avleds via en dagvattenledning som 

mynnar ut i DUT5123. Det är en före detta breddledning från det gamla 

vattentornet som gjordes om till dagvattenledning i samband med att vattentornet 

avvecklades. Ledningen är från 1908 med dimension 375 millimeter och skicket 

på ledningen är okänt. Ledningen saknar synliga brunnar, den första 

nedstigningsbrunnen finns strax söder om Linköpingsvägen. Ledningen avvattnar 

Matildagården via dagvattenservis från 1996, Lenningska gatan via RB-brunnar 

samt delar av Lenningska parken där en del vatten troligtvis ytligt rinner ner i 

systemet. Utloppet är i dagsläget inte prioriterat ur reningssynpunkt men 

ledningen i helhet kommer att utredas med arbetet med Linköpingsvägen. 

Lennings sjukhem, som utgör del av fastigheten Bollen 5, har i dagsläget ingen 

dagvattenservis och avleder troligtvis sitt dagvatten via en kombinerad servis.  

Planområdets västra del, ytan längs med Linköpingsvägen, tillhör fastigheten 

Kneippen 1:17 och avvattnas via fastighetens interna dagvattennät via en 

dagvattenservis som ligger i fastighetens nordvästra hörn till det allmänna 

dagvattennätet som mynnar ut i DUT5840. I samband med att Nodra AB anlägger 

en dagvattendamm kommer förbindelsepunkten i behöva ändras. Fördelaktigt är 

om dagvatten från hela fastigheten Kneippen 1:17 kan avledas och renas i 

dagvattendammen. I dagsläget pågår detaljprojektering av dammen som beräknas 

stå färdig 2023.  

 

Figur 53. Det allmänna VA-nätet inom och i anslutning till planområdet. Karta: Nodra 

AB, 2022. 
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Förändringar 

Förändringen utav markanvändningen som detaljplanen möjliggör resulterar i ett 

oförändrat flöde från området, därmed finns inget fördröjningsbehov. 

För att klara omhändertagandet av de första 10 millimetrarna utav ett regn inom 

samtliga fastigheter som detaljplanen omfattar enligt kommunens 

dagvattenriktlinjer krävs dagvattenåtgärder på kvartersmark. Ansvaret av 

anläggning samt drift av dessa åtgärder ligger på fastighetsägaren. 

Kommunen har tagit fram ett informationsdokument med råd och tips på hur 

omhändertagandet av 10 millimeter nederbörd kan tas om hand inom 

kvartersmark. Se figur 53 och tabell 2.  

 

Figur 54 Exempel på åtgärder som kan vidtas för att hantera mindre regn inom fastigheten. För 

förklaring av siffror, se efterföljande tabell. 
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Tabell 2. Förklaring åtgärder för hantering av de första 10 millimetrarna regn på den egna 

fastigheten. 

 

Det allmänna VA-nätet inom planområdet säkras upp med u-områden, där marken 

ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

Reglering på plankartan 

 

El, tele och bredband 

Ledningsnät för el, tele och bredband finns i området. Fastigheten Bollen 5 är idag 

anslutet.  

Värme 

Kommunen har som målsättning att uppvärmningen ska ske på ett så miljövänligt 

sätt som möjligt samt att energianvändningen ska minimeras. Kommunen 

rekommenderar i första hand anslutning till fjärrvärmenätet. 

Begränsning av marken bebyggande 

u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga 

underjordiska ledningar. 
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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 returpapper och småbatterier kan lämnas till återvinning. 

För hämtning av övrigt hushållsavfall ansvarar kommunens bolag Nodra AB. 

Utformning av soprum och tillgängligheten dit ska följa riktlinjer framtagna av 

Nodra AB. Vid nybyggnation ska avståndet mellan soprum och fordonets 

uppställningsplats vara max 10 meter. 

Lennings gata föreslås få ny gestaltning med ett enkelriktat körfält för bil på 3,25 

meter. Det är acceptabelt för lastbil men ett avsteg från teknisk handbok och 

Avfall Sveriges riktlinjer för minsta bredd för sopbil. Det är ett avsteg som görs 

för att få till tillräckligt med utrymme för ett säkert cykelkörfält mot den framtida 

grundskolan, läs mer under 4.5 Gator och trafik. Om gatans bredd inte följer 

riktlinjerna skapar det risker för arbetsmiljön för avfallshanteringen. Därmed 

garanteras inte tillräcklig säkerhet för förare, övriga omgivande trafikanter och 

gångare vilket kan få till följd att hämtning av avfall inte kan ske inom berört 

område.  

Slutlig fördelning av gatans funktion och utrymme hanteras i detaljprojekteringen 

av gatan efter att detaljplanen vunnit laga kraft. I detaljprojekteringen bör Nodra 

AB således vara en delaktig part. 

 

Figur 55. Illustrationer som visar svängradien för sopbil in och ut från fastigheten Bollen 

5. Illustration: Norrköpings kommun 

 

Rev. 

 

http://www.norrkoping.se/miljo-natur/avfallshantering/atervinningsstationer/
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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: 12 maj 2020 

Plansamråd: 15 november 2021 – 10 januari 2022 

Granskning: 11 april – 4 maj 2022 

Beslut om antagande  

samhällsplaneringsnämnden: 18 oktober 2022 

Detaljplan laga kraft: 4:e kvartalet 2022 

Genomförande, allmän plats 

Projektering allmän plats: Start 1:a kvartalet 2023 

Entreprenadupphandling,  

allmän plats: 2023 

Fastighetsregleringar: 2023 

Utbyggnad av gata med mera: 2023-2024 

Genomförande, kvartersmark 

Fastighetsbildning: 2023 

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. 
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Kommunen är ansvarig för utbyggnad samt för drift och underhåll. 

Genomförandet leds och samordnas av Norrköpings kommun, 

samhällsbyggnadskontoret, som även ansvarar för den tekniska kontrollen av 

gator, parker och andra 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 ansvarar för drift och underhåll 

fram till anvisad anslutningspunkt. Nodra AB är även ansvarig för 

dagvattendammar och andra fördröjningsmagasin inom allmän platsmark. 

El 

E.ON Energidistribution AB är huvudman för elnätet.  

Tele, bredband 

Telia Company AB är huvudman för telenätet. I området finns fiberledningar 

tillhörande Tele2.  

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess 

utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastighet. 

Fjärrvärme 

E.ON Energilösningar AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och ansvarar för 

anläggning samt drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. 
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5.3. Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från det datum som beslut om antagande av 

detaljplanen har vunnit laga kraft. 

5.4. Genomförande inom allmän plats 
Inom allmän plats finns det ett behov av att utveckla/restaurera parkens kvalitéer 

och värden samt förbättra dess tillgänglighet och koppling till omgivningen.  

Lennings gata ska förlängas till Linköpingsvägen ska göras, se kapitel 4.5 Gator 

och trafik. Teknisk utredning av de planerade åtgärderna för Lennings gata har 

utförts i samband med upprättande av detaljplan.  

Detaljprojektering och utbyggnad av gator och övriga anläggningar på allmän 

platsmark påbörjas genom beställning till samhällsbyggnadskontoret, 

exploatering. 

Utbyggnaden kan starta när detaljplanen har vunnit laga kraft och projektering är 

genomförd. Entreprenad för anläggningsarbeten kommer att handlas upp enligt 

lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Vid detaljprojektering och utbyggnad ska samordning ske med respektive 

ledningshavare inom området. 

5.5. Genomförande inom kvartersmark 
Inom kvartersmark planeras enbart åtgärder inom Kneippen 1:17 där en ny 

grundskola ska byggas. 

Utbyggnad inom kvartersmark kan ske när detaljplan har vunnit laga kraft och 

bygglov beviljats samt startbesked erhållits.  

Åtgärder inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för. Detaljplanen 

omfattar i huvudsak redan utbyggd kvartersmark. Inom Kneippen 1:17 planeras 

det för byggnation av en ny grundskola av Norrköpings kommun.  

5.6. Mark- och avtalsfrågor 
Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 

handläggs av samhällsbyggnadskontoret, exploatering. 

Plankostnadsavtal har tecknats av gällande detaljplanearbetets kostnader.  

Kommunen, genom samhällsbyggnadskontoret, mark- och infrastruktur, kommer 

att teckna överenskommelse med HSB hyresfastigheter i östra Östergötland AB 

om marköverlåtelse berörande del av Bollen 6.  
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5.7. Utredningar 
Utredningar som har genomförts är följande. Se även referenser i slutet av 

planbeskrivningen. 

 Geotekniska undersökningar på Kneippen 1:17 

 Teknisk utredning, Fotbollsgatan, Lennings gata och Målgränd 

 Teknisk utredning entré till södra Lenningska parken 

 Kulturmiljöutredning Lenningska Parken. 

 Antikvarisk inventering Lennings sjukhem 

 Bullerutredning. 

 Tomografundersökning 

 Miljöundersökning av PCB i husgrunder 

 

6. Genomförandets konsekvenser 

6.1. Inverkan på miljön 
Planens genomförande bedöms inte medföra någon risk för betydande påverkan 

på miljön. 

Se vidare i planhandling Undersökning om betydande miljöpåverkan. 

6.2. Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ägoförhållanden 

Inom planområdet finns fyra fastigheter. Norrköpings kommun äger fastigheterna 

Kneippen 1:1, Kneippen 1:17, och Bollen 5. HSB hyresfastigheter i östra 

östergötland AB äger fastigheten Bollen 6. 
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Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 

 

Figur 56. Kartan visar planområdet. Färgade områden berörs av fastighetsreglering och 

anläggningsförrättning 

Fastighet Fastighetsreglering 

Kneippen 1:1 Markområde A och B tillförs från Kneippen 1:17 till 

Kneippen 1:1 (allmän platsmark) 

Markområde C tillförs från Bollen 5 till Kneippen 1:1 

(allmän platsmark). 

Markområde D tillförs från Bollen 6 till Kneippen 1:1 

(allmän platsmark). 

Markområde F överförs från Kneippen 1:1 till Bollen 

5 (kvartersmark). 

Markområde G överförs från Kneippen 1:1 till Bollen 

4 (kvartersmark). 

Markområde H överförs från Kneippen 1:1 till 

Kneippen 1:17 (kvartersmark) 
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Kneippen 1:17 Markområde A och B överförs från Kneippen 1:17 till 

Kneippen 1:1 (allmän platsmark) 

Markområde E överförs från Kneippen 1:17 till Bollen 

5 (kvartersmark). 

Markområde H överförs från Kneippen 1:1 till 

Kneippen 1:17 

Bollen 4 Markområde G tillförs från Kneippen 1:1 till Bollen 4 

(kvartersmark) 

Bollen 5 Markområde C överförs från Bollen 5 till Kneippen 

1:1 (allmän platsmark). 

Markområde E tillförs från Kneippen 1:17 till Bollen 

5 (kvartersmark). 

Markområde F tillförs från Kneippen 1:1 till Bollen 5 

(kvartersmark) 

Bollen 6 Markområde D överförs från Bollen 6 till Kneippen 

1:1 (allmän platsmark). 

Ledningsrätt och servitut för ledningar 

Inom planområdet belastas Bollen 6 av ledningsrätt för vatten och avlopp, 0581K-

00/161.9. Ledningsrätten kommer efter fastighetsreglering belasta Kneippen 1:1. 

Befintliga servitut 

Fastigheten Kneippen 1:1 belastas av servitut för gång- och cykelväg samt 

gångväg till förmån för Bollen 6, akt 0581K-00/161.4-6.  

Till förmån för Kneippen 1:1 finns två servitut för gång och cykeltrafik, 0581K-

00/161.3 som belastar Kneippen 1:17, samt 0581K-00/161.8 som belastar Bollen 

6.  

Bollen 5 belastas av servitut för väg till förmån för Bollen 6, akt 0581K-00/161.1, 

samt servitut för gång- och cykelväg till förmån för Kneippen 1:1, akt 0581K-

98/1.1.  

Fastigheten Kneippen 1:1 belastas även av andra servitut som inte berör aktuellt 

planområde. 

Förändringar 

Servitut för gångväg till förmån för Bollen 6, akt 0581K-00/161.4, kan i samband 

med fastighetsreglering mellan Kneippen 1:1 och Bollen 6 upphävas då servitutet 

inte längre har någon funktion.  
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Detaljplanen möjliggör bildande av gemensamhetsanläggning för in- och utfart, 

markerat med i g plankartan. Om flera fastigheter använder och har nytta vägen 

kan inrättande av en gemensamhetsanläggning tydliggöra drift- och 

underhållsansvar. Området belastas idag med servitut för väg till förmån för 

Bollen 6.  

6.3. Ekonomiska konsekvenser 

Allmän plats, kostnader och finansiering 

Detaljplanen ska finansieras av samhällsbyggnadskontoret, enheten exploatering.  

Utbyggnad av Lenningska gata inom allmän plats ska finansieras av 

samhällsbyggnadskontoret, exploatering. En upprustning av Lenningska parken 

ska bekostas av tekniska nämnden med särskilt tilldelade medel. I samband med 

att den allmänna platsen byggs ut beräknas driftkostnaderna att öka. 

Detaljplanen medför kostnader för Norrköpings kommun då ersättning ska betalas 

för den del av Bollen 6 som efter en planändring blir allmän platsmark.  

Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 

Marköverföringar sker främst mellan fastigheter som ägs av Norrköpings 

kommun och därmed är i samme ägares hand. Ersättning för marköverföring är 

endast aktuellt berörande område D enligt figur 56. HSB hyresfastigheter i östra 

östergötland AB ska erhålla ersättning för den del av Bollen 6 som ska överföras 

till den kommunala fastigheten Kneippen 1:1. En överenskommelse mellan 

parterna ska tecknas innan antagande av detaljplanen. Om så inte sker finns 

möjlighet att frågan prövas i kommande lantmäteriförrättning.  

Norrköpings kommun bekostar lantmäteriförrättning. 

6.4. Sociala konsekvenser 
En fungerande grönstruktur i närområdet är positivt för stadens utveckling, vad 

gäller jämställdhet och barnperspektiv.  

En ny grundskola är viktig för att alla barn i närområdet ska få möjlighet till 

skolgång i sin närmiljö. 

6.5. Konsekvenser för stadens attraktivitet 
Detaljplanen säkerställer att befintligt parkområde blir kvar befintlig utformning 

framöver vilket är positivt för närområdets attraktivitet. Likaså säkerställs att 

viktiga kulturmiljöer behålls vilket är av vikt för hela staden.  
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7. Medverkande

7.1. Tjänstemän 
Plansamordnare för detaljplanen har varit Simon Tell. Planhandlingar har 

upprättats av Anita Johansson, planingenjör och Simon Tell, planarkitekt, 

samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering. 

Samråds- och granskningshandlingar för detaljplanen har utarbetats i samverkan 

med följande tjänstemän inom Norrköpings kommun: 

Malin Cuclair, samhällsbyggnadskontoret, ledningsstöd, övergripande 

samhällsplanering 

Carolina Olsson, samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur, stadsmiljö 

Lisa Nyström, samhällsbyggnadskontoret, mark och Infrastruktur, exploatering 

Per-Erik Hahn, samhällsbyggnadskontoret, mark och Infrastruktur, Infrastruktur 

Johan Lindqvist, samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur, infrastruktur 

Anna Malgorzata Ludzia, Nodra AB, Nova nät 

Nirmala Kahrimanovic, samhällsbyggnadskontoret, plan och bygglov, bygglov 

Vid antagande har Azita Taheri ersatt Malin Cuclair som projektledare för Västra 

staden. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Simon Tell 

planarkitekt 

Julia Stenström Karlsson 

enhetschef detaljplanering 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

76(77) 
Vårt diarienummer 

SPN 2019/0334 214 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

8. Referenser

8.1 Utredningar för detaljplanen 
Bullerutredning Kneippen 1:17 - Bilaga A01, A02, A03. Efterklang (part of 

AFRY). 2021-03-23 

Entré Lenningska parken – gestaltningsförslag och kostnadsförslag. Pontarius. 

2021-04-30 

Grundundersökning för Ebersteinska skolan i kv. Bollen, Norrköping. Hagconsult 

AB. 1972 

Lenningska parken. WSP. 2020-01-29 

Lenningska sjukhemmet – Byggnadsinventering inför upprättande av detaljplan i 

fastigheten Bollen 5. Norrköpings kommun. 2021-06-29 

PM geoteknik Ebersteinska skolan, Kv Kneippen 1:17. Sweco. 2013-05-13 

PM Provtagning Kneippen ny grundskola 2018 – 2005 – Miljöundersökning av 

PCB i husgrunder. Structor Miljö Öst AB. 2022-03-08 

PM Översvämningsrisk på kvartersmark vid Lennings sjukhem inom fastigheten 

Bollen 5. Norrköpings kommun. 2022-02-08 

Tekniskt PM geoteknik – Kneippen 1:17 + MUR, Norrköping. AFRY. 2020-07-01 

Teknisk utredning Fotbollsgatan, Lennings gata och Målgränd. WSP 2021-09-23 

Tomografundersökning – Rotkartering av 3 träd, Lennings sjukhem, Norrköping. 

Närnaturen – VästSverige AB. Maj 2020. 

8.2 Utredningar för Västra staden 
Luftutredning Västra staden. COWI. 2019-02-13 

Modellering dagvattennät Ektorp Kneippen. Norrköping Vatten och Avfall AB. 

2017-01-25. 

Förstudierapport – Trafikutredning Västra staden. 

Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun. 2019-02-06. 

Stadsbyggnadsvision Västra staden. Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings 

kommun.  

Skyfallskartering och dagvattenhantering för Västra staden. WSP. 2019-01- 08. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

 

 

77(77) 
  

Vårt diarienummer 

SPN 2019/0334 214 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

 
  

 

8.3 Kommunala handlingar och riktlinjer 
Arkitekturstaden Norrköping – riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad. 

Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun, antagen av kommunfullmäktige 

2018-08-27. 

Beslut om lov.  2001-05-18 § DEL3 LOV 0444-2001, LOV 2000-

0712.Norrköpings kommun. 2001-05-18 

Bostadsförsörjning i Norrköpings kommun. Norrköpings kommun, antagen av 

kommunfullmäktige 2018-06-18. 

Bullerkartläggning 2017 Intranätskartan DIKA. Norrköpings kommun. 

Byggnadsinventering Intranätskartan DIKA. Norrköpings kommun. 2019. 

Detaljplan för kv vattentornet m fl inom Kneippen i Norrköpngs kommun. 

Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun. 19 november 1999. 

Riktlinje för hållbar dagvattenhantering, beslutad av KCVD, Forum för 

Kontorschef Samhällsbyggnadskontoret och Verkställande direktör, Nodra AB, 

2019-04-30. 

Riktlinje för Norrköpings kommuns arbete med ekosystemtjänster. Norrköpings 

kommun, antagen 2017-10-16. 

Riktlinjer för parkering. Tekniska kontoret, Norrköpings kommun, antagen 2017-

02-27. 

Översiktsplan för staden. Norrköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 

2017-06-19. 

8.4 Övriga referenskällor 
Skyddsvärda träd i Östergötland, Inventering av alla grova och ihåliga träd 

utförd 1997-2008. Rapport 2008:13. Länsstyrelsen Östergötland, 2009. 

VISS Vatteninformationssystem Sverige, Länsstyrelsen, september 2019. Motala 

Ström (Glan-Bråviken) - Vattendrag - VISS - VattenInformationsSystem för 

Sverige (lansstyrelsen.se) (hämtad 2021-01-22) 

 


