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Utlåtande 
Detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för granskning under tiden 
den 3 maj till och med den 26 maj 2021. 

Granskning har skett genom standardförfarande med de berörda samt med statliga 
och kommunala instanser.  

De nedanstående synpunkterna har kommit in under granskningstiden: 

Länsstyrelsen 2021-05-18 

Kommunala instanser 
Kommunala lantmäterimyndigheten 2021-05-25 

Nodra AB 2021-05-26 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov 2021-05-26 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur, /stadsmiljö 2021-05-25 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 
E.ON Energidistribution AB 2021-05-25 

E.ON Energilösningar AB 2021-05-26 

Naturskyddsföreningen 2021-05-26 

 

Ändringar som gjorts i detaljplanen: 
o Bestämmelsen ”n2” har kortats till lydelsen ”Utformning av parkmiljön ska 

vara urban med ramper, gångar, sittmöbler och planteringskärl.” 

o Förteckning över planhandlingar har reviderats så att illustrationsplan nu 
inte ingår i planhandlingarna.  

Ändringar som gjorts i tillhörande planhandlingar: 
o Justering av formulering sidorna 10, 16, 18 samt 25, planbeskrivningen.  

o Justering i kapitel 6.2, sidan 35, figurhänvisning till rätt figur, 
planbeskrivningen. 

o Justering i kapitel 7.2, sidan 39, figurhänvisning till rätt figur, 
planbeskrivningen.  
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Sammandrag av inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsens kontroll enligt kapitel 11 PBL.  
Planförslaget strider inte mot de intressen som länsstyrelsen har att bevaka enligt 
11 kapitlet 10§ PBL. Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget. 

 

Kommunala instanser 

Kommunala lantmäterimyndigheten  
Sista stycket under 7.2 (under figur 25) hänvisar till figur 22 vilket nog bör vara 
figur 25 istället. 

Kommentar: Hänvisning justeras till korrekt figurnummer.  

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov  
Bygglovenheten har inga synpunkter. 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur, / stadsmiljö 

Några kommentarer kring formuleringar: 

S 10 "uppvärmd gångyta" är bättre att bara omnämna som markvärme, kan 
missförstås.  

S 25 under tillgänglighet står det "den redan planerade gångbron". Menar vi "den i 
annan plan planlagda gångbron"?. Tänker att det finns risk att det misstolkas som 
att den är på gång att byggas.  

Raden om att "Tillgängligheten över gångbron blir bristfällig" skulle kunna 
förtydligas. Det som står beskrivet på sid 9 ger kanske en bättre bild av 
problematiken och även den text som finns i sista stycket under tillgänglighet i 
gestaltningsprogrammet.  

/ Gestaltningsprogrammet och illustrationsplanen anger en alltför specifik 
utförandenivå, det överensstämmer inte med stadsmiljös avsikt som sökande av 
detaljplanering. 

Kommentar: Formuleringar på sidorna 10 samt 25 justeras. 

/ Illustrationsplanen tas bort från planhandlingarna, gestaltnings-programmet 
tillskrivs status som en bland flera möjliga utföranden.   
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Nodra AB 

Avfallshanteringen 
Samhällsbyggnadskontoret är ansvariga för sophantering på allmän platsmark. 

Kommentar: Uppgiften justeras enligt synpunkt. 

Vatten och avlopp 
Under 5.7 Teknisk försörjning - Vatten och spillvatten står ”Separat dagvattennät 
finns inte utbyggt, endast kombiledning.” 

Detta stämmer inte, det finns vatten, spillvatten och dagvattenledningar utbyggt i 
Garvaregatan och Västgötegatan. Dock är ju inte området aktuellt att ansluta till 
det kommunala dagvattennätet. Meningen bör antingen revideras eller strykas. 

Kommentar: Korrekt uppgift om befintliga ledningar införs samt det förtydligas 
att bryggkonstruktionerna inte behöver anslutas till ledningsnät. 

Dagvatten 
Ingen erinran. 

Bredband 
Ingen erinran. 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

E.ON Energidistribution AB 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna handlingarna och har inget 
att erinra. 

E.ON Energilösningar AB 
E.ON Energilösningar hänvisar till sitt tidigare svar i ärendet från 2020-11-30. 

Kommentar: Det svar som hänvisas till återfinns i dokumentet ”Samråds-
redogörelse”, tillhörigt denna detaljplan. 

Naturskyddsföreningen 
Motivet för planen är att ge allmänheten möjlighet att komma nära Motala ström. 
Det är ett angeläget motiv men det görs bättre genom att knyta ihop en 
strandpromenad utmed sträckan Järnbron - Gamla Bryggeriet och Spången. Vid 
Kroken kan den breddas så att det blir plats för sittplatser med grönska bakom 
som i gällande plan. Att ta plats från bostadskvarterets friytor är orimligt när den 
tillgängliga ytan enligt gällande detaljplan är alldeles för liten för att uppfylla 
lagkravet i PBL kap 8 § 9-10. Den enda friytan på tomtmark som skulle bli kvar 
är den hårdgjorda räddningsvägen. 
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Enligt lagen ska det finnas tillräckligt stor och lämpligt utformad friyta för lek och 
utevistelse på kvartersmark vid bostäder. Enligt lagstiftarna hänvisas till etablerad 
yrkespraxis utifrån anvisningarna i Svensk Byggnorm för vad som är lämplig yta 
och utformning. För max 30 lägenheter behövs ett halvprivat entréområde om 
minst 200 kvadratmeter med småbarnslek och gemensam uteplats för alla. Här i 
denna begränsade grupp fungerar social gemenskap och social kontroll starkast. 
Inom kvarteret behövs ett halvoffentligt närområde om minst 3000 kvadratmeter 
för högst 150 lägenheter som innehåller kvarterslek för äldre barn och 
gemensamma aktivitetsytor för alla i kvarteret. 

I planbeskrivningen till gällande plan skrevs att man inte uppfyllde kravet på 
friytor enligt lagen men planförfattarna angav att det fanns offentlig parkmark i 
Strömparken som de boende kunde använda. Offentliga friytor kan aldrig ersätta 
halvoffentliga och halvprivata revir ur social funktion. I planförslaget föreslår 
man nu att ”samutnyttja” allmän parkfunktion på kvartersmarkens friytor. Det är 
alltså inte möjligt och olagligt. 

Utformningen enligt planförslaget misshushållar med de knappa ytorna genom att 
ungefär halva ytan går åt till ramper och trappor. Nivån mellan bryggan intill 
vattnet och gårdens nivå kan tas upp genom nivåhiss och en trappa för de boendes 
tillgång till offentliga strandpromenaden. Förslagets ramper har för långa 
lutningar mellan vilplanen och summan av alla ramper blir övermäktigt för 
rullstolsburna att orka med. 

I beskrivningen av förslagets sociala konsekvenser sägs att det blir tryggare med 
många besökare vilket stämmer i offentliga parker. På kvartersmarken är det 
tvärtom de begränsade grupperna där man kan känna igen vilka som ingår som är 
förutsättningen för den större tryggheten. 

Genom att sätta bryggor på husens fasader utmed Strömmen, som man gjort på 
gamla fabriksbyggnader i Industrilandskapet, kan vi få den sammanhängande 
strandpromenad som kan bli en stor tillgång för alla. På yllefabrikens fasad 
kommer bryggan så lågt under fönstren så de inte blir störande. Tornhusets 
bottenvåning blir i nivå med bryggan och med gemensamhetslokaler där får alla 
boende kontakt med vattenmiljön och kommer direkt till strandpromenaden via 
husets hiss. 

Planförslaget behöver alltså omarbetas för att ge allmänheten sammanhängande 
strandpromenad runt Motala ström och låta de boende få behålla sina redan 
knappa friytor för lek och utevistelse. 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att detaljplanen uppfyller 
lagens krav (PBL  8 kap 9 §);  ”… ska på tomten eller i närheten av den finnas 
tillräckligt stor friyta för lek och utevistelse”.  I lagtexten finns inte kravet att 
denna mark ska vara kvartersmark, bara att möjlighet till lek och utevistelse finns 
i närheten. Lagens krav uppfylls därmed. Hiss har diskuterats under projektet då 
projektledningen ville undersöka om en sådan skulle kunna lösa vissa frågor som 
till exempel tillgänglighet, men alternativet hiss har avförts efter att synpunkter 
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