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Sammanfattning  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av kvartersmark till allmän 
platsmark i form av park och park på bryggkonstruktioner samt en mindre del till 
gata. Därigenom uppnås även en möjlighet att öka allmänhetens tillgänglighet till 
ett vattennära rekreationsområde.  

Därutöver måste räddningstjänstens tillträde till intilliggande bostads- och 
kontorshus säkerställas genom en räddningsväg.  

Berörda parter är överens om att gällande detaljplan ska ändras även om 
genomförandetiden för gällande detaljplan inte gått ut ännu.  

Enligt 4 kapitlet 39 § plan- och bygglagen, PBL får en detaljplan inte ändras eller 
upphävas före genomförandetidens utgång i det fall någon berörd fastighetsägare 
motsätter sig det. Undantaget är ändring eller upphävande som behövs på grund 
av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid 
planläggningen eller om kommunen vill införa bestämmelser om 
fastighetsindelning.  

Detaljplanen bedöms stämma överens med gällande översiktsplan.  

Ny genomförandetid kommer att gälla för den ändrade bestämmelsen. I 
underliggande gällande detaljplan går genomförandetiden ut 2023-01-03.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Bild försättsblad. Foto: Tyréns AB, Norrköping.  
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1. Inledning 
1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta i skala 1:500 med bestämmelser. 

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

Plankartan är juridiskt bindande. 

Beskrivning av ändringar som gjorts i planbeskrivningen under arbetets gång 
finns i samrådsredogörelsen och i utlåtandet, när dessa upprättats.  

1.2 Om detaljplaner 
Vad är en detaljplan? 
Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. 
Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för 
bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och 
när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna 
platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.  

Se kommunens hemsida för mer information och Boverkets hemsida för mer 
information.  

Planprocessen   
En ansökan kommer in till kommunen om ny eller ändrad detaljplan. Sökande kan 
vara en privatperson, ett företag eller kommunen själv. För att 
detaljplaneprocessen sen ska påbörjas behöver samhällsbyggnadsnämnden 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 eller utökat förfarande. Under vissa 
förutsättningar kan även detaljplanen handläggas med begränsat 
standardförfarande. Val av förfarande görs efter ett antal kriterier som regleras i 
plan- och bygglagen. Denna detaljplan upprättas enligt nedan angivna förfarande. 
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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: 

 

Samråd 
I ett första förslag till en ny detaljplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, 
kommunala lantmäterimyndigheten, andra kommunala och statliga instanser, 
fastighetsägare och boende som berörs. Här finns då möjlighet att lämna skriftliga 
synpunkter på förslaget. 

Granskning 
Efter samråd bearbetas planförslaget och ställs sedan ut för granskning. Det finns 
då ytterligare ett tillfälle att lämna in skriftliga synpunkter på förslaget. 

Antagande 
Det slutliga planförslaget tas upp för beslut om antagande. De flesta detaljplaner 
antas normalt av samhällsbyggnadsnämnden 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 
lämnats under samrådstiden och/eller granskningstiden och synpunkterna ska inte 
heller helt eller delvis ha blivit tillgodosedda. 

Laga kraft 
En detaljplan vinner laga kraft om ingen har överklagat beslutet om att anta 
detaljplanen eller om samtliga överklaganden avslås. Länsstyrelsen ska inte heller 
ha valt att överpröva beslutet. 
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2. Planens huvuddrag 
2.1 Planområdet 
Området är centralt beläget i stadsdelen Nordantill. I öster angränsar planområdet 
till Motala ström, i söder till Västgötegatan och Gamlebro samt i väster till 
Garvaregatan. Planområdet omfattar del av fastigheten Kroken 13 samt del av 
fastigheten Nordantill 1:1. 

Fastigheten Nordantill 1:1 är i kommunal ägo. Hela fastigheten Kroken 13 är 
cirka 2 225 kvadratmeter, den del som omfattas av detaljplanen är cirka 1 125 
kvadratmeter. Större delen av planområdet är tänkt att omvandlas till allmän plats, 
parkmark med bryggor. 

Fastigheten ägs av Gamlebro AB, c/o Hyresbostäder, den del som omvandlas till 
allmän plats ska övergå till kommunal ägo.  

           

Figur 2. Röd markering visar fastigheten Kroken 13, rödskrafferad yta visar 
planområdet. Karta: Norrköpings kommun. 

2.2 Planens syfte  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av kvartersmark till allmän 
platsmark, i form av park och park på bryggkonstruktioner samt en mindre del till 
gata. Därigenom uppnås även en möjlighet att öka allmänhetens tillgänglighet till 
ett vattennära rekreationsområde.  

Rev. 
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Därutöver måste räddningstjänstens tillträde till intilliggande bostads- och 
kontorshus säkerställas genom en räddningsväg.  

 

2.3 Planens bakgrund  
Ansökan har inkommit till samhällsplaneringsnämnden från enheten stadsmiljö 
inom samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun om detaljplaneläggning 
för fastigheten Kroken 13 i Norrköping. Anledningen var en önskan att utöka den 
allmänna platsen kring Motala ström, att knyta samman västra stranden med 
Strömsparken på den östra stranden och därigenom möjliggöra en lite större 
sammanhängande vattennära parkområde. Dessutom gör en utökad markyta att 
kan man anlägga ramper för rullstolsburna och därigenom öka tillgängligheten till 
platsen. 

Begäran om ny detaljplan överensstämmer med kommunens översiktsplan.  

Berörda parter är överens om att gällande detaljplan ska ändras även om 
genomförandetiden för gällande detaljplan går ut 2023-01-03. 

Enligt 14 kapitlet 9 § Plan- och bygglagen (2010:900) har den som äger en 
fastighet rätt till ersättning för den skada som ändringen medför för ägare till 
berörd fastighet då ändringen av detaljplanen sker innan genomförandetidens 
utgång, om denne så begär. 

3. Planförslag 
3.1. Övergripande stadsbyggnadsidé 
Miljön nära vatten är mycket viktig för människors välbefinnande och en viktig 
och attraktiv företeelse i Norrköpings innerstad, därför vill man öka möjligheten 
för allmänheten att komma nära vattenmiljön samt knyta samman de olika 
parkområdena på var sida om strömmen. Med bryggkonstruktioner över själva 
utloppet kan man tillskapa en attraktiv plats nära vatten och nära naturliga stråk 
men ändå förhållandevis avskilt från oönskade intryck som kan upplevas bidra till 
en stressande miljö.  

Tanken är därför att utöka den allmänna platsmarken för att kunna anlägga en 
större park än vad som medgavs tidigare, i gällande plan, samt att anlägga 
bryggkonstruktioner med ramper för att uppnå större tillgänglighet. Det 
ursprungliga målet var att få full tillgänglighet från östra till västra sidan av 
Strömmen via ramper, men de olika höjd- och lutningskraven och den tillgängliga 
markytan gjorde det omöjligt, därför blir nu tillgängligheten så bra som det går att 
få på den yta som finns till förfogande. Ytan för park och ramper har ändå utökats 
sedan de tidigare planerna. Parken kommer att terrasseras och kommer att byggas 
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över en del av strömmen, den del som är själva utloppet. Möjligheten att komma 
nära Motala ström är en viktig kvalitet i Norrköping och parken möjliggör ett nytt 
stadsrum med ökad vattenkontakt för Norrköpingsborna och besökande till 
kommunen. En effekt av den utökade parkmarken är även att en del kvartersmark 
blir vattenområde eftersom den tappat kopplingen till bostadsfastigheten. 

När ytan för parken och ramperna utökats har bostadshusens gårdsutrymme 
minskat. Bostäder har ett krav på sig att de har en anvisad plats för utevistelse i 
direkt anslutning. Önskan med parkens utformning och funktion är därför att 
uppnå ett samnyttjande för park och bostadsutevistelse, se även kapitel 5.1, 
Markens utnyttjande, Föreslagen användning.   

 

Figur 3. Utsnitt ur gällande detaljplan. Röd skraffering visar ungefärligt aktuellt 
planområde för ny detaljplan, del av Kroken 13 och omfattar även hörnavskärningen 
samt något vattenområde. Karta: Norrköpings kommun.  

 

3.2. Gestaltning 
Bryggor och ramper byggs för att få så hög tillgänglighet som möjligt, dessvärre 
är vissa höjder fasta och går inte att rubba, till exempel Gamlebros höjdläge och 
underkant, samt översvämningsnivå för broar över strömmen. De olika bryggorna 
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och ramperna är tänkta att förses med markvärme samt utformas med 
planteringslådor och sittmöjlighet.  

Illustration 
Ett förslag på utformning av parkmarken har tagits fram av arkitektkontoret 
Tyréns AB, i Norrköping, i ett gestaltningsprogram.  Utförandet av allmän plats, 
park, ska utföras med en urban karaktär, förslagsvis med utformning härledd ur 
gestaltningsprogrammet. Den gamla stenmuren ska ingå i parkens utformning.  

 

 

4. Tidigare ställningstaganden 
4.1. Översiktsplaner 
Förutsättningar 
Översiktsplanen för Norrköpings stad antagen 2017, anger att aktuellt område 
ligger inom utvecklingsområde 1 (Centrum). Stadsdelen ska vara och upplevas 
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vara tillgänglig för alla och behovet av bil ska minimeras om möjligt. Parkering 
för bil ska förläggas i anläggning eller under mark.  

Översiktsplanen anger bland annat om arkitektur och utformning av platser: 
”Norrköping ska stå för kvalitativ arkitektur och en hög ambitionsnivå från alla 
aktörer. All gestaltning ska ta avstamp i platsens karaktär, men samtidigt vara 
modern, fantasifull och innovationsrik. Ny arkitektur ska gestaltas med en omsorg 
om form, detaljer och material, så att den förmår åldras med värdighet. Det ska 
vara tydligt avläsbart vad som är nytt och vad som är gammalt.”  

Samt om grönstruktur; platser och torg: ”Vid planering för nya parker, torg 
samt andra offentliga platser och stråk samt inför förändringar av befintliga 
sådana ska frågan om vilka ekosystemtjänster som är möjliga och lämpliga att 
tillskapa utredas.”  

Reglerande ekosystemtjänster (pollinering, luftrening med mera) i form av större 
träd har föreslagits på de platser där fast mark finns, som till exempel vid 
Gamlebros fäste, samt blommande buskar, klätterväxter och perenner i andra delar 
av parken. Kulturella ekosytemtjänster tillskapas då detta blir en plats för 
människors rekreation som i förlängningen kan bidra till bättre hälsa.  
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Detaljplanens förhållningssätt 

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen för staden från 2017 och tar 
väl vara på översiktsplanens intentioner.  
 

4.2. Riksintressen 
Förutsättningar 
Detaljplanen ingår i tre riksintressen:  

1. Riksintresse för flygzon, Norrköpings flygplats, riksintresset berör högsta 
tillåtna byggnadshöjd.  

2. Riksintresse för kulturmiljövård Norrköpings stad, riksintresset berör 
utformning av stadsmiljön med hänsyn till stadens struktur och industrilandskapet.  

3. Riksintresse för försvarsmakten, Malmens flygflottilj, riksintresset berör högsta 
tillåtna byggnadshöjd.  

Detaljplanens förhållningssätt 

Detaljplanen tar god hänsyn till de respektive riksintressena. Park på 
bryggkonstruktioner har ingen nämnvärd höjd som skulle kunna strida mot 
flyghinderfri höjd, kulturmiljön i Norrköping stad stärks av ny park, området 
påverkar inte Malmens verksamhet.  
 

4.3. Strandskydd 
Förutsättningar 
Planområdet omfattas av strandskydd, 100 meter från Motala ströms strandlinje. 
Inom planområdet är strandskyddet upphävt sedan tidigare. Enligt 
strandskyddslagstiftning leder ny detaljplanläggning till att strandskyddet 
återinträder inom planområdet.  

Detaljplanens förhållningssätt 

Marken inom planområdet är sedan tidigare ianspråktagen som kvartersmark. Viss 
mark inom planområdet övergår till vattenområde som får överbyggas. Syftet med 
detaljplaneringen är att öka allmänhetens tillgänglighet till strandnära område, 
växtlighet och djurliv i området är försumbart och bör inte påverka områdets 
användning som park och vistelseyta för människor.  
Planområdet utgörs till största delen av planlagd kvartersmark som i realiteten är 
ett öppet vattenområde, (utloppet), där allmänheten saknar tillträde och vars 
speciella användning gör att platsen saknar värde för växt- och djurliv. Det finns 
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en smal remsa av mark i direkt anslutning till bron som är planlagd som park. 
Marken där är inte tillgänglig på grund av höjdskillnaden och den kan endast nås 
från den nu planerade utökningen av parkmark. Med aktuell planläggning som 
tillgänglighetsanpassad bryggkonstruktion/parkmark kommer större delen av ytan 
att bli allmänt tillgänglig.  

Endast om särskilda skäl föreligger får strandskyddet upphävas i enlighet med 7 
kapitlet 18c § (punkterna 1 till 6) miljöbalken. Som särskilda skäl gäller här punkt 
1 respektive punkt 5:   

”§ 18c, 1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften.”   

Området är sedan länge stadsplanerat för bebyggelse, de gamla husen har rivits 
för att bygga kraftverkstunneln, men platsen behöver nu läkas för att återställa ett 
annat riksintresse, Norrköpings innerstad, rutnätsstaden.   

”§ 18c, 5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området.” 

Parker byggs överallt i staden, men vattennära läge finns inte överallt och detta 
läge är unikt i Norrköping och i Industrilandskapet. En ny park/allmän plats som 
fysiskt kopplas ihop med Strömparken på östra sidan ger en mycket intressant 
vattennära miljö som knappast kan återskapas någon annanstans vare sig i 
Norrköping eller utanför. 

Strandskyddet upphävs i samband med att detaljplanen antas.  

På grund av kraftverkstunnelns utlopp får ingen byggnadsdel eller stöd föras ned i 
vattnet, ett förhållande som redan redogjorts för i tidigare detaljplan för området, 
därigenom är det inte aktuellt med vattenverksamhet inom planområdet.  

 

4.4. Gällande detaljplaner 
Området omfattas av detaljplan nummer 0581K-P18/1, laga kraft 2018-01-03. 
Planbestämmelserna anger markanvändningen Gata, Park, Bostäder, Centrum, 
Handel samt Teknisk anläggning (E) i källarplan. Bestämmelserna anger vidare 
att marken får underbyggas och inom prickad eller punktprickad mark får ingen 
byggnad uppföras. Detaljplanen anger högsta totalhöjden över nollplanet, olika 
för olika områden. Genomförandetiden för gällande detaljplan går ut 2023-01-03. 
Gällande detaljplan, se figur 6.  
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Figur 6. Gällande detaljplan 0581K-P18/1. Karta: Norrköpings kommun.  

Förändring 
Den nu aktuella detaljplanen bygger vidare på den gällande och använder samma 
användningsbestämmelser även om de områden som återfinns i denna plan är 
försedda med prickmarkeringar för att ange byggnadsförbud. Detta för att 
säkerställa räddningsvägen. Även i de fall där indexsiffra till 
användningsbestämmelser saknas härrör detta från gällande plans upplägg och 
orsakas av intentionen att följa den, se figur 7.  
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Figur 7. Illustration från gällande detaljplan, bilden visar den idé för utformning av 
marken som fanns då, den nedsänkta delen motsvarar ungefär den nu aktuella ändringen 
till PARK. Utformningen har senare modifierats något. Förslag: Elveamfi, Helen & Hard 
Arkitekter A/S. 

 

4.5. Övriga kommunala beslut 
Beslut om planläggning 
Ett positivt planbesked beslutades av samhällsplaneringsnämnden den 12 februari 
2019, § 33. Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, fick samtidigt i uppdrag 
att inleda planarbetet.  

Enligt 4 kapitlet 39 § PBL får en detaljplan inte ändras eller upphävas före 
genomförandetidens utgång i det fall någon berörd fastighetsägare motsätter sig 
det. Undantaget är ändring eller upphävande som behövs på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid planläggningen 
eller om kommunen vill införa bestämmelser om fastighetsindelning.  

I detta fall är berörda parter överens om att gällande detaljplan ska ändras även 
om genomförandetiden fortfarande är gällande. 

Ny genomförandetid kommer att gälla för den nya detaljplanens område. I 
underliggande gällande detaljplan går genomförandetiden ut 2023-01-03. 

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

16(42)   
Vårt diarienummer 

SPN 2019/0030 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

5. Förutsättningar och förändringar 
5.1. Mark- och vattenanvändning 
Befintlig användning 
Gällande detaljplan anger kvartersmark. BCHE, bostäder centrumverksamheter, 
handel samt teknisk anläggning.  

Holmen Energi, Holmen-koncernen, använder en del av området för utlopp för 
vattenkraft.  

Nodra AB, har en befintlig pumpstation i Gamlebros västra brofäste vars entré 
idag nås via en upphängd gallerbro under Gamlebro. Gallerbron ansluter till 
befintligt PARK-område i gällande detaljplan och bedöms inte påverkas av denna 
detaljplan.  

 

Föreslagen användning 
Delar av kvartersmarken föreslås nu få användningen Allmän plats, park, torg 
gata samt vattenområde. Denna allmänna plats ska byggas upp genom 
bryggkonstruktioner som överdäckar vattenytan, utloppet. Enligt Boverket ska 
vattenområde som avses byggas över som kvartersmark eller allmän plats 
redovisas som sådan på plankartan. Inom Allmän plats, park, torg, får medges 
komplement kopplat till parkens funktion och skötsel.  

Den nya allmänna platsmarken som införs genom denna detaljplan tar mark i 
anspråk som tidigare var avsedd för bostadshusens rekreation och utevistelse. Den 
mark som blir kvar till bostadshusens nyttjande kan inte anses tillräcklig för dessa 
behov varför den allmänna platsmarken även måste uppfylla det behovet. Detta 
kan leda till ökat slitage på parken. Parkens utformning måste därför medvetet ta 
hänsyn till att möjliggöra flera olika aktivitetsmöjligheter och funktioner, och 
samtidigt tåla ett högt slitage.  

Med bestämmelsen ”n1” har den gamla stenmuren säkrats för bevarande. 
Bestämmelsen n2 anger att utformningen av parkområdet ska vara urban med 
ramper, gångar, planteringskärl och följa intentionerna i gestaltningsprogrammet.  
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Figur 10. Gällande detaljplan anger kvartersmark, endast en liten del är allmän 
platsmark, ”PARK”. Streckad röd linje visar ungefärligt läge för avtalsservitut. Karta: 
Norrköpings kommun, ”Planmosaik”. 

Planförslag 
Områdets karaktär i framtiden, se figur 11.  

 

På plankartan regleras användningen av marken med bokstavsbestämmelser: 

GATA Lokalgata, lokal trafik 
PARK Allmän plats; park, torg, bryggkonstruktioner, ramper 
BCHE Bostäder, Centrum, Handel, Teknisk anläggning 
CE Centrum, Teknisk anläggning 
PARK (BCHE) möjlighet till 3D-fastighetsutrymme för (BCHE) under mark 
räddningsväg Marken ska vara tillgänglig för räddningsfordon i en bredd av 

minst 3,0 meter.  
W1  Vattenområde som får överbyggas. 

n1  Stenmur ska bevaras. 

n2  Utformning av parkmiljön ska vara urban med ramper, gångar, 

 sittmöbler och planteringskärl. 

 Med prickar markerat område får ej förses med byggnad. 
 
 

På 
plankartan  
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Figur 11. Utsnitt ur plankarta. Karta: Norrköpings kommun.  

 

5.2. Bebyggelseområden 
 

Bebyggelsens och områdets karaktär 

Förutsättningar 
Platsen är idag en otillgänglig brant ner till utloppet i strömmen, all ursprunglig 
marknivå är bortgrävd/sprängd, området är inhägnat med staket för 
säkerhetsrisken. Lite sly växer på de otillgängliga slänterna, se figur 12 och 13.  
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Figur 12. Södra sidan av planområdet, mot Gamlebro. Foto Tyréns AB.  

 

Figur 13. Planområdet sett från motsatta sidan av Motala ström. Stenmuren syns till 
vänster, som klotter bland det gröna. Foto: Tyréns AB.  
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Förändringar 
Genom uppförande av bryggkonstruktionerna och ramperna kommer platsen att få 
en helt annan karaktär, tillgänglig, grönskande och inbjudande för vistelse.  
Även en liten lekplats planeras till platsen och är tänkt att ta tillvara platsens 
naturliga höjdförutsättningar, se figur 14.  
 
 

 

Figur 14. Utsnitt ur illustrationsplan från gestaltningsprogrammet, den södra delen av 
parken. Bild: Tyréns AB. 

 
Lekplatsen beskrivs i gestaltningsprogrammet och den gamla stenmuren har fått 
bestämmelsen ”n1” för bevarande. På en lite mer inzoomad bild av den södra 
delen av parken syns både lekplatsen och stenmuren. Se figur 15.  
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Figur 15. Förstoring av förra bilden, södra delen av parken, med lekyta och mur 
utmärkta. Bild Tyréns AB. 
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Kulturmiljö 

Det mesta av de eventuella kulturlagren grävdes bort vid krafttunnelbygget. En 
gammal trädgårdsmur finns emellertid kvar och ska bevaras genom en 
bestämmelse ”n1”, och ingå i parkutformningen. Se figur 15, 16, 17, 18.  

Figur 16. Historiskt foto, okänt år, framplockat till projektet av dåvarande 
stadsantikvarie Hanna Domfors, 2019-11-21. Norrköpings stadsarkiv.  

 
På det historiska fotot, taget innan bron breddades, syns tydligt en stenmur som 
avgränsar disponentbostadens trädgård mot vattnet. Till höger på muren syns 
texten ”Tillträde förbjudet”, denna del av muren är idag synlig och klottrad i 
bjärta färger, se figur 17 och 18. Dagens bro är betydligt bredare än den gamla 
som syns på fotot och endast den högra halvan av muren syns numera. Både 
disponentvillan (mitti bild) och industribyggnaden i flera våningar (till höger i 
bild) revs i samband med byggandet av vattenkraftens utlopp.  
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Figur 17. Stenmur med färgstarkt klotter och klättrande växter. Foto: Tyréns AB. 
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.  

Figur 18. Foto över planområdet, sett från Gamlebro. Foto. Mats Alenljung 2019-
11-21.  

Närområdets innehåll 
Planområdet är beläget nära både universitetet och staden, nästan mitt på det så 
kallade 3K-stråket (Kunskap, Kommers, Kultur), mellan innerstadens 
shoppingcentra och universitetet. I närområdet finns även många bostäder.  

Tillgänglighet 

Förutsättningar  
Utemiljöer ska utformas enligt kommunens riktlinjer. Området är idag inte 
tillgängligt för allmänheten. Marken är brant sluttande ned mot strömmen.  

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

Förändringar 
Planområdet består av ännu inte utbyggd mark. Det finns ingen utpekad värdefull 
natur inom planområdet. Berört område utgörs idag till stor del av öppet vatten, 
enligt gällande detaljplan med användningsområde kvartersmark. 

Det område som nu planeras som allmän plats, ”Park”, är tänkt att utformas med 
ramper för att öka tillgängligheten för funktionshindrade, ge möjlighet till 
närmare kontakt med vattnet och via den redan detaljplanerade gångbron över 
strömmen bilda en koppling till Strömparken på östra sidan av Motala ström. 
Målet är att tillgängligheten ska bli så stor som möjligt, med tanke på de fysiska 
begränsningar som finns i området, på grund av att höjderna för de olika delarna 
inte går att helt jämka ihop med ramplängder. Den relativt låga höjden på 
Gamlebro samt krav på brokonstruktionens höjd över vattnet, härlett ur 
översvämningsrisk, fastställer höjderna på respektive delar, vilket gör full 
tillgänglighet svårt att uppnå.  

5.3. Natur 
Mark och vegetation 

Förutsättningar 
Marken utgörs av berg på ömse sidor om det öppna utloppet. Bergssidorna är 
beväxta med sly. Se figur 12 och 13.  

Förändringar 
Bryggkonstruktioner ska överbrygga tomrummet mellan bergsklackarna, området 
blir därigenom möjligt att beträda och använda för rekreation.  

Fornlämningar 

Förutsättningar 
Planområdet ingår i fornlämningsområde E96 riksintresseområdet Norrköping 
E52 som utgör riksintresse för kulturmiljövården i enlighet med 4 kapitlet 
miljöbalken. Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka fornminnet.  

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. All mark vid utloppet är 
bortsprängt och eventuella kulturlager är bortgrävda, med undantag av en stenmur 
vid den tidigare trädgården. Påträffas något som kan vara en fornlämning ska 
länsstyrelsen kontaktas omedelbart och arbete avbrytas. Fornlämningar skyddas 
enligt kulturmiljölagen (1988:950). 
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Förändringar 
Stenmuren, se figur 15 och 16, ska bevaras inom parkens utformning och här är 
möjligheten att påträffa något av kulturvärde högre. Vid eventuella fynd kontaktas 
länsstyrelsen, enligt ovan.  

Markens beskaffenhet 

Förutsättningar 
Jord- berg- och vattenförhållanden är i detta område komplicerat. Det är sedan 
århundraden ett område som varit bebyggt genom sin närhet till strömmen och 
med strömmen som kraftkälla. Emellertid revs bebyggelsen och marken sprängdes 
bort för att bereda plats för kraftverkstunnel, Holmen har en kraftverkstunnel 
under marken och denna mynnar här. Bebyggelsen som föreslås är tänkt att 
brygga över den öppna ytan och stödja på fast berg vid bägge sidor om 
tunnelmynningen.  
Inför bygglovsprövning och beslut om startbesked krävs att stabilitet i slänterna 
påvisats. 

Mark 
Markförutsättningarna för den nya bebyggelsen är speciella med utloppstunneln 
för kraftverket. Det har inneburit att förutsättningarna avseende geoteknik och 
grundläggning har behövt studeras förhållandevis noggrant. Ramböll Sverige AB 
har för Gamlebro AB:s räkning undersökt (2016) dessa grundförutsättningar; 
mätningar av djupet från marknivån ner till berg, tagit prover på bergets kvalitet 
samt hur en grundläggning skulle kunna utföras. 

Geo- och bergteknik 
Området ligger i östra kanten av ett uppstickande fastmarksparti och marken 
sluttar ner mot Motala ström i öster. Jordartskartan indikerar att naturliga jorden 
består i huvudsak av morän. Berg i dagen syns i östra och södra delen i anslutning 
till Motala ström. Området har tidigare varit bebyggt och såväl fyllning, avsprängt 
berg och grundrester förväntas inom området. Med dessa förhållanden är 
grundläggningsförutsättningarna generellt goda med berg och fast naturlig jord. 
En värdering av bergstabiliteten vid befintlig utloppskanal till Holmens 
kraftverkstunnel har utförts. Sonderingen visar att något större behov av 
sprängning troligtvis inte förekommer över befintlig tunnel.  

Viss bergförstärkning är utförd inom området. Enstaka blockutfall kan uppstå i 
bergmassans spricksystem, vilket kan påverka vattenflödet i tunneln. 
 

Förändringar 

Grundläggning för allmän plats görs på bryggkonstruktioner som spänner över det 
öppna utloppet.  
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För grundläggning av byggnadens östra och norra del krävs sprängningsarbeten, 
dessa måste troligtvis utföras mycket försiktigt och skonsamt. För att undvika 
stora laster på berget och betongkonstruktioner vid tunnelväggar, tunnelpåslag och 
utloppsschakt, föreslås att lasterna förs ned till en nivå under tunnelbotten och 
schaktbotten genom grundläggning på borrade stålrörspålar alternativt stålkärne-
pålar. 

Konstruktion 
De planerade byggnaderna utmed Garvaregatan grundläggs på packad fyllning på 
naturligt eller avsprängt berg. Den delen av byggnaden som ligger över 
tunneltaket bärs av väggskivor som har upplag på sidan om tunneln för att inte 
belasta tunneltaket. Upplagen för dessa väggskivor föreslås pålas med borrade 
pålar ned till tunnelns underkant så att lasterna förs ned utan att belasta 
tunnelväggen. (Byggnaden omfattas inte av denna detaljplan utan hanterades i 
gällande plan.) 

Den del av byggnaden som byggs mot befintlig byggnad grundläggs med borrade 
pålar alternativt urschaktning och grundläggning på befintlig grundläggningsnivå. 
Den planerade byggnaden mot Motala ström grundläggs på avsprängt berg 
alternativt packad sprängbotten. Mot befintlig byggnad kan det bli nödvändigt att 
grundlägga en bit från befintlig grundläggning beroende på hur den befintliga 
grundläggningen ser ut i detalj. (Byggnaden omfattas inte av denna detaljplan 
utan hanterades i gällande plan.) 

Över tunnelutloppet planeras bjälklag som bärs av den befintliga konstruktionen 
och som måste ta hänsyn till det servitut som Holmen Energi har. Över vattnet 
utanför tunnelutloppet planeras ett system med gångbroar som bärs av ett 
balksystem och som har upplag på nya pelare som är placerade i vattnet i 
förlängningen av befintliga pelare i tunnelmynningen, samt nya upplag vid 
strandlinjen. Alternativt kan balksystemet bäras upp av konsoler från befintliga 
pelare. På så sätt kan nya pelare i vattnet undvikas. 

 

5.4. Friytor 
Vistelseytor saknas inom planområdet, gällande detaljplan medger vistelseytor för 
bostadshusen men allmänt tillgängliga ytor saknas. Dessa föreslås nu medges och 
samspela med bostadshusens behov av rekreationsyta. När ytan för parken och 
ramperna utökats har bostadshusens gårdsutrymme minskat. Bostäder har ett krav 
på sig att de har en anvisad plats för utevistelse i direkt anslutning. Önskan med 
parkens utformning och funktion är därför att uppnå ett samnyttjande för park och 
bostadsutevistelse. Möjligen kan detta skrivas i avtal för juridisk tyngd, eller i 
annat dokument som en avsiktsförklaring. Den frågan överlämnas till parterna.  
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Lek och rekreation 

Förutsättningar 
Ingen möjlighet till lek och rekreation finns idag. 

Förändringar 
Ny lekyta är inplanerad i anslutning till parken. Parken blir rekreation för 
allmänhet och boende. Se figur 15.  

5.5. Gator och trafik 
En hörnavskärning av fastigheten Kroken 13 ska förbättra sikten och bekräfta 
dagens situation, där ett rödmålat plank sitter i just samma läge med gångbanan 
utanför.  

5.6. Störningar, hälsa och säkerhet 
Buller 
Planområdet anges på kommunens karta som utsatt för buller från kringliggande 
gator. Bullerriktvärden gäller för bostäder men detaljplanen innehåller inga 
bostäder, inga riktvärden finns för parkmark. Kommunens intention är ändå att 
minska trafiken i området samt att minska hastigheten genom fysiska åtgärder. 
Kommunens avsikt är att smala av körbanan från 10 meter till 6,5 meter och utöka 
gång och cykelytorna istället. Även gatans ytbeläggning avses att bytas. Dessa 
åtgärder sammantaget bedöms förbättra bullersituationen i både den blivande 
parken och för bostäderna.  

Markföroreningar 
Planområdet saknar egentlig mark, det ska uppföras bryggkonstruktioner för att 
park och torg ska kunna anläggas ovanför utloppet. Marken i området bedöms 
generellt vara förorenad, detta ska beaktas vid markåtgärder, anmälan till 
Norrköpings kommun, Miljö och hälsa, ska göras. 

Översvämning 
All ny och befintlig bebyggelse inom planområdet ska säkras mot översvämning. 
Översvämning kan ske till följd av höga nivåer i vattendrag, sjöar eller hav samt 
vid extrema regn. En utredning har tagits fram som belyser risker i samband med 
översvämning och förslag för möjliga skyddsåtgärder. 
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Inom planområdet har säkerställts att översvämningsnivån respekteras. Parkens 
konstruktion ligger ovanför översvämningsnivån vilket även en eventuell gångbro 
över strömmen förväntas göra. Vid skyfall rinner vattnet ner i strömmen. Inom 
parkkonstruktionen finns ingen möjlighet till fördröjning av dagvatten. 
Konstruktioner som riskerar att sättas under vatten måste utföras vattentåliga.   

Miljökvalitetsnormer 
Detaljplanen förutsätts inte medföra någon förändring beträffande luftkvalitet 
jämfört med dagens läge.   

Vattenkvalitet 

Förutsättningar 
Planområdet ligger inom ett avrinningsområde vars recipient är Motala ström 
(Glan-Bråviken, SE649609-152033). Denna vattenförekomst har en 
otillfredsställande ekologisk status, uppnår ej god kemisk status samt kraftigt 
modifierad tillkomst. Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten ska god 
ekologisk status uppnås till 2021.  

Förändringar 

Inom planområdet finns ingen möjlighet att fördröja eller rena dagvatten, men 
genomförandet bedöms inte heller påverka recipienten negativt. Ramper och 
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vilplan har i illustrationen försetts med planteringskärl, men dessa kan ta upp 
endast en begränsad mängd dagvatten.  

 

5.7. Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 

Förutsättningar 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.  

Förändringar 
Anslutning kan ske till de allmänna ledningarna i omgivande gator. Nodra AB kan 
erbjuda serviser men allmän platsmark inom planområdet behöver troligen inte 
anslutning. 

Dagvatten 

Förutsättningar 
Dagvatten är vatten i form av regn, nederbörd, framträngande grundvatten och 
spolvatten som tillfälligt rinner eller lägger sig på markytan inom områden med 
samlad bebyggelse. Spolvatten definieras som vatten från dricksvattennätet som 
används för rengöring och tvätt och därefter leds till dagvattensystemet. 
Dagvatten ska hanteras enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering 
(2019). Hållbar dagvattenhantering innebär att såväl miljömässiga, ekonomiska 
som sociala behov ska tillgodoses och även bidra till att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vatten.  
 
Fastighetsägaren är ansvarig för hantering av dagvatten inom den egna 
fastigheten. Enligt riktlinjen för hållbar dagvattenhantering ska dagvattnet i första 
hand hanteras lokalt av fastighetsägaren om förutsättningar finns. Saknas 
förutsättningar ska dagvattnet i andra hand hanteras i enskilda eller allmänna 
dagvattenanläggningar. Här blir bedömningen att det är godtagbart att dagvatten 
från parken släpps ut i Motala ström eftersom mängden dagvatten från 
bryggkonstruktionerna bedöms vara marginell. 

Förändringar 
De bryggkonstruktioner inklusive planteringskärl som ska byggas har mycket 
begränsad möjlighet att fördröja eller rena regnvatten, de ger heller inte möjlig 
risk för urlakning eller motsvarande så regnvattnet bör vara förhållandevis 
opåverkat. Enbart planteringskärlen har en viss, begränsad möjlighet att hålla 
regnvatten men knappast nämnvärt i sammanhanget. I dagsläget faller regnvattnet 
direkt i strömmen eller på klipphällar intill, någon fördröjning finns inte och efter 
tänkt exploatering blir situationen motsvarande, detaljplanen bedöms därför inte 
ge någon påverkan på recipientens status. 
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El, tele, bredband 

Förutsättningar 
Befintliga el-ledningar finns i gatan. Tele och bredband finns i gatan. 

Förändringar 
Parkmarken behöver anslutas till el för belysning band annat. Behovet av 
anslutning av tele och bredband är oklart. 

Värme 

Förutsättningar 
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. 

Förändringar 
De allmänna ytorna, ramper och vistelseytor, ska enligt utföraren förses med 
markvärme. Detta ökar säkerheten vintertid och begränsar driftkostnaderna. 

Avfall 

Förutsättningar 
Tidigare gällde bostäder för området, då var kommunens bolag Nodra AB 
ansvarigt för hämtning av avfall. För allmän platsmark och parker finns inget 
sådant ansvar, därför måste avtal upprättas med Nodra AB i varje enskilt fall.  

Förändringar 
Samhällsbyggnadskontoret är ansvariga för sophantering på allmän platsmark. 

 

6. 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. 
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6.1. Tidplan 
Detaljplanearbete 
Planuppdrag: 12 februari 2019 

Plansamråd: 25 november 2020 – 21 januari 2021 

Granskning: 03 maj – 26 maj 2021 

Antagande samhällsplaneringsnämnden: september 2021 

Detaljplan laga kraft: oktober 2021 

Genomförande, allmän plats 
Projektering allmän plats och VA: 2021 – framåt  

Entreprenadupphandling,  
allmän plats och VA: 2021 – framåt 

Marklösen, fastighetsregleringar: 2021 – framåt 

Utbyggnad av allmän plats: 2021  

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. 

 

6.2. Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 
Allmän plats 
Norrköpings kommun ska vara huvudman för gator och andra allmänna platser. 
Kommunen är ansvarig för utbyggnad samt för drift och underhåll. 

Genomförandet leds och samordnas av Norrköpings kommun, 
samhällsbyggnadskontoret, som även ansvarar för den tekniska kontrollen av 
gator, torg och allmänna anläggningar. Nodra AB ansvarar för den tekniska 
kontrollen av VA-ledningar samt eventuella dagvattendammar och övriga 
fördröjningsmagasin inom allmän platsmark. 
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Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 
kvartersmark samt för fastighetsbildning, inklusive bildande av eventuella 
gemensamhetsanläggningar. 

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

Servitut 

Inom planområdet finns ett inskrivet avtalsservitut gällande kraftverkstunnel m.m. 
(akt 05-IM1-91/7223.1) som belastar fastigheten som är till förmån för fastigheten 
Oron 7 som ägs av Holmen Vattenkraft AB. Gällande avtalsservitut ska 
omförhandlas alternativ ett nytt servitut ska tas fram. Det finns en 
avsiktsförklaring mellan parterna gällande genomförande av detaljplanen. Detta 
ska även lämnas in till lantmäteriet för inskrivning, inklusive karta över 
servitutsområdet. I detta beskrivs också hur access till utloppstunneln ska säkras 
vid byggnation ovanpå utloppstunneln.  
 
Holmen Energi, Holmen-koncernen, är förmånstagare till ett avtalsservitut inom 
planområdet gällande åtkomst till tunnelmynningen vid eventuellt haveri. Detta 
servitut har parterna för avsikt att omförhandla för att planens genomförande ska 
möjliggöras. Se figur 20 och 21. Omförhandlingen gäller bland annat tillträdet till 
servitutet som nu går över mark som är tänkt att bli park, lekyta, och en bättre 
tillfartsväg finns där räddningsvägen ska anläggas. 
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Figur 20. Bild på det gamla 
avtalsservitutet. Bild: Holmen Energi AB. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Bilden visar ett förslag på 
möjligt nytt servitut, samma läge för 
åtkomst till tunneln men ändrad åtkomst 
ovan mark, vänster pil anger ungefärligt 
läge för Räddningsväg.  
Bild: Projektgruppen för Kroken 13, 
parken, Norrköpings kommun.  
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3D-fastighetsutrymme  

En del av detaljplanens område har beretts möjligheten att bilda 3D-
fastighetsutrymme, där en del av fastigheten får tredimensionell bestämning 
genom att källarvåning utgör kulvert till bostadshusen, medan markplan är allmän 
platsmark, park. Området gäller den markerade delen av kartan där 
bestämmelserna PARK samt (BCHE), inom parentes, angivits. Bestämmelse inom 
parentes får medges under kommande marknivå, det vill säga dold, medan 
bestämmelse utan parentes anger användning ovan mark, så att säga synlig 
användning, se figur 22 samt stycke 7.2, Fastigheträttliga konsekvenser.  

 

Figur 22. Området för 3D-fastighetsutrymme redovisat med bestämmelsen ”PARK 
(BCHE)”. Bild: Norrköpings kommun, utsnitt ur plankartan.  

 

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

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

Tele, bredband 
Skanova AB är huvudman för telenätet. 

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

I samband med utbyggnad av vatten- och avloppsnätet anläggs tomrör för 
bredband-/fibernät på uppdrag av Norrköpings kommun. Kommunen upplåter 
sedan utrymme i rören till ledningsägare. 

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

6.3. Genomförandetid 
Gällande detaljplans genomförandetid har ännu inte gått ut, den nya detaljplanen 
har framtagits efter överenskommelse med berörda parter. Den nya detaljplanens 
genomförandetid är 5 år från det datum som beslut om antagande av detaljplanen 
har vunnit laga kraft. 

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

 

6.4. Genomförande inom allmän plats 
Detaljprojektering och utbyggnad av gator och övriga anläggningar på allmän 
platsmark påbörjas genom beställning till samhällsbyggnadskontoret, 
exploatering, och samordnas med projektering och utbyggnad av vatten- och 
avloppsledningar. 

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

Vid detaljprojektering och utbyggnad ska samordning ske med respektive 
ledningshavare för el, tele och fjärrvärme inom området. 
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6.5. Genomförande inom kvartersmark 
Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om 
startbesked har tagits. 

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

6.7. Tekniska utredningar 
Geologiska utredningar har genomförts till gällande detaljplan, aktnummer 
0581K-P18/1, det är dessa som hänvisas till ovan. Se även referenser i slutet av 
planbeskrivningen. 

• PM Bergteknik Yllefabriken DP II (Ramböll) daterad 2016-09-03: kapitel 
Sammanfattning samt kap 5 Bergmekanisk analys 

• PM Geoteknik Yllefabriken DPII (Ramböll) daterad 2016-09-21: kapitel 
Grundläggning, näst sista stycket (Bjälklag/gångbryggor….) 

 

7. Genomförandets konsekvenser 
7.1. Inverkan på miljön 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan eller medför risk för påtaglig skada för berörda riksintressen enligt 
3 och 4 kapitlet miljöbalken, eller risk för överskridande av beslutade 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken. En miljökonsekvens-
beskrivning har därför inte upprättats. Se vidare dokumentet Undersökning om 
betydande miljöpåverkan.  

 

7.2. Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Ägoförhållanden 
Gamlebro AB är ägare till fastigheten Kroken 13. Norrköpings kommun äger 
allmän platsmark och vattenområde, Nordantill 1:1. 
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Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 

Figur 23. Röd markering visar hela fastigheten Kroken 13, röd skraffering visar 
plan-området, den vita/skrafferade mindre ytan i sydöst är den del av Nordantill 
1:1 som avses.  A, B och C utgör olika fastighetsområden som förklaras nedan. 
Karta: Norrköpings kommun.  
 

Fastighet Fastighetsreglering 

Kroken 13 & 
Nordantill 1:1 

Markområde A överförs från Kroken 13 till 
Nordantill 1:1, (kvartersmark blir allmän 
platsmark - gata). 

Kroken 13 & 
Nordantill 1:1 

Markområde B överförs från Kroken 13 till 
Nordantill 1:1, (kvartersmark blir allmän 
platsmark - park, torg).  

Kroken 13 & 
Nordantill 1:1 

Markområde C överförs från Kroken 13 till 
Nordantill 1:1 (park, torg). Markområde C 
möjliggör även 3D-fastighetsutrymme under mark 
där Kroken 13 får ta i anspråk utrymme under 
marknivån tillhörigt Nordantill 1:1.  

Figur 24. Tabellen ovan redovisar de fastighetsregleringar som ska göras. 
Områden A, B och C härrör från områden redovisade i figur 21.  
 
 

 A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figur 25. 3D-fastighetsbildning, exempel från Boverket, sektion genom 
markanvändning. Bild. Karolina Andersson/Boverket, modifierad av Mats 
Alenljung.  

Fastighetsutrymmet är avgränsat även i höjdled mot normalt endast i gränspunkter 
på mark, då är fastighetsgränsen egentligen oändlig i höjd och djup, se illustration 
i figur 25. Här visas ett parkeringsutrymme som är beläget dolt under mark på en 
viss höjd, där ändamålet Torg annars är gällande, på ena sidan ett bostadshus på 
mark som inte är avgränsat i höjdläge medan alltså P, parkering är begränsat till 
utrymmet en viss höjd under torgytan. Planbestämmelsen för det tredimensionella 
utrymmet skulle i detta jämförande exempel bli ”TORG (P)”, där torget är ovan 
mark, synlig, och parkeringen under mark, dold.  

 

7.3. Ekonomiska konsekvenser 
Kvartersmark, intäkter och kostnader 
Kommunen köper mark av Gamlebro AB för att anlägga allmän plats, park, torg, 
gata. 

Allmän plats, kostnader och finansiering 
Anläggande av allmän plats, park, torg, gata, genomförs av kommunen. Kostnader 
för detta belastar kommunen. 

B 
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Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 
Fastighetsbildning med 3-dimensionellt utrymme under parkområde krävs för att 
kunna genomföra kulvert/källare mellan bostadshusen. Kostnad belastar 
Gamlebro AB.  

Fastighetsbildning kan juridiskt sett genomföras under tvång, men i detta fall 
bygger hela detaljplanen på överenskommelse och samförstånd eftersom gällande 
detaljplan har en genomförandetid till år 2023 och detaljplanen inte kan antas om 
alla inte skulle vara överens om förslaget. Samtliga berörda är därför med i arbetet 
att ta fram detaljplanen och de skisser och annat arbete som föregår densamma.   

Bygglov, anmälan och planavgift 
Bygglov söks hos enheten Bygglov, på Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings 
kommun. Kostnad belastar sökanden.  
 

7.4. Sociala konsekvenser 
Jämställdhet  
Detaljplanen ger lika möjlighet för kvinnor och män att använda den allmänna ytan. Fler 
väl belysta rekreationsytor möjliggör för fler att utnyttja de allmänna ytorna utomhus 
vilket ger ökad trygghet både genom belysning och också fler människor på platsen. 
Området kan öka möjlighet för fler att komma nära attraktiv stadsmiljö, med fler 
samlingspunkter kan fler individer träffas. 

Barnperspektiv 

Med en ny plats för lekredskap får barn en möjlighet till lek och rekreation som 
inta har funnits på platsen tidigare. Närheten till ett brusande vatten samtidigt som 
säkerheten beaktas kan ge spänning och attraktion även för barn, men också för 
vuxna, samt en attraktiv gångvägskoppling till Strömsparkens lekmiljö för barn.   
 

7.5. Konsekvenser för stadens attraktivitet 
Med ökade allmänna platser i vattennära läge ökar stadens attraktivitet och 
allmänhetens önskan att komma till rekreationsplats nära vatten uppfylls.   
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