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Sammanfattning 
Den här lokaliseringsstudien och konsekvensanalysen är en komplettering av en tidigare 
inskickad ansökan om dispens från biotopskydd. Norrköpings kommun vill ta ner en trädallé 
längs med Skarphagsleden för att möjliggöra för ny bebyggelse. Länsstyrelsen ansåg att 
underlaget var i behov av komplettering och att kommunen tydligare skulle beskriva varför 
träden behöver tas ner. I den här kompletteringen till dispensansökan redogör kommunen för 
ett antal olika lokaliseringar i staden och placering inom aktuellt detaljplaneområde samt 
beskriver dess konsekvenser för miljö och biologisk mångfald.  

Norrköpings kommuns slutgiltiga bedömning är att det finns ett fortsatt behov av att pröva 
frågan om dispens från biotopskydd. Ansökans omfattning är dock reviderad och kommunen 
vill söka dispens för att ta ner 26 träd längs med Skarphagsleden istället för tidigare 38 träd.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 
2018 lämnade Norrköpings kommun en dispensansökan till Länsstyrelsen för att få ta ner 
totalt 38 träd (32+6) som omfattas av ett generellt biotopskydd längs med Skarphagsleden och 
Ektorpsgatan. Syftet var (och är fortsatt) att möjliggöra för bebyggelse närmare de båda 
gatorna. Kommunen anger följande särskilda skäl av stort allmänt intresse till grund för 
dispensansökan: 

- Exploatering av stort allmänt intresse 
- Byggande av bostäder 
- Utformning av gata i enlighet med översiktsplanens intentioner 

Dessa anses väga tyngre än behållandet av trädallén då ”biotopen är mycket vanligt 
förekommande” och det är en ”avsaknad av hotade arter eller andra höga naturvärden”. 

Länsstyrelsens bedömning är att den inkomna dispensansökan inte ger tillräckligt underlag för 
att de ska kunna ta ställning i ärendet och har efterfrågat en komplettering av ansökan. 
Länsstyrelsen begär av kommunen att tydligare motivera lokalisering av föreslagen ny 
bebyggelse, dess placering samt att tydligare beskriva konsekvenserna för miljö och biologisk 
mångfald. 

Syftet med detta PM är att komplettera redan inskickad ansökan om dispens från biotopskydd 
enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken (1998:808) genom att tydligare motivera lokalisering av 
föreslagen ny bebyggelse, dess placering samt att tydligare beskriva konsekvenserna för miljö 
och biologisk mångfald.  

Syftet med den ursprungliga dispensansökan och de ”särskilda skäl av stort allmänt intresse” 
är således detsamma. 

1.2 En reviderad dispensansökan  
Dispensansökan har reviderats efter den här kompletteringen och gäller nu för totalt 26 träd 
längs med Skarphagsleden. Efter en mer detaljerad utredning är kommunens bedömning att 
det går att spara 6 träd i allén jämfört med att som tidigare, ta ner allihop. Vidare utgår träden 
längs med Ektorpsgatan från dispensansökan eftersom de enligt länsstyrelsen inte omfattas av 
biotopskydd. För mer information om dispensansökans utformning hänvisas till kapitel 5 
Dispensansökan 

1.2 Disposition 
Dokumentets disposition syftar till att på ett så tydligt sätt som möjligt redogöra för 
kommunens bedömning att 26 träd i allén längs med Skarphagsleden bör tas ner till förmån 
för ny bebyggelse. Det första kapitlet motiverar kommunens val av plats för ny bebyggelse 
och varför samma effekter inte går att uppnå på andra platser inom kommunen. Det andra 
kapitlet undersöker tre olika alternativ av utformning av ny bebyggelse längs med 
Skarphagsleden samt ett nollalternativ. Förväntade konsekvenser av de olika alternativen 
beskrivs med bakgrund mot länsstyrelsens begäran om komplettering. Därefter redogörs för 
kommunens samlade bedömning där alternativ 1 förblir det alternativ som kommunen vill 
pröva i detaljplaneprocessen. I den avslutande delen redogörs för hur kommunen vill gå 
vidare med dispensansökan och vilka kompensationsåtgärder som bedöms vara lämpliga.    
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2 Lokalisering av ny bebyggelse 
Följande stycke börjar med att beskriva vilka förutsättningar som varit styrande i prövningen 
av alternativa lokaliseringar av ny bebyggelse. I viss mån är det en upprepning av det som står 
i dispensansökan men det tillkommer även nytt underlag. Därefter följer en redovisning av 
olika möjliga lokaliseringar av ny bebyggelse som prövats och kommunens bedömning av 
alternativets lämplighet.   

Kommunens bedömning är att det enbart är lämpligt att möjliggöra för ny bebyggelse inom 
planområdet för den pågående detaljplanen samt att det bör ske mot Skarphagsleden.   

För att få ett lämpligt urval av alternativa lokaliseringar för ny bebyggelse så behöver det vara 
en lokalisering som kan ge jämförbara eller bättre effekter som en förtätning inom Ektorp gör. 
Syftet med detaljplanen Kedjan 1 m.fl. är att möjliggöra förtätning inom befintligt 
bostadsområde och ge förutsättningar för en innerstadsstruktur. Syftet grundar sig i de 
förutsättningar som Norrköpings översiktsplan 2017 för staden och det stadsövergripande 
projektet Västra staden ger. I översiktsplanen så är planområdet del av ett prioriterat 
utvecklingsområde för blandstad och det finns även specifika intentioner med att omvandla 
Skarphagsleden till en stadshuvudgata. I översiktsplanen står det att ”infartslederna från 
ringleden in mot centrum föreslås stegvis omvandlas till stadshuvudgator med attraktivare 
gaturum, 40 km/h, säkrare passager för oskyddade trafikanter, trädplanteringar och med bättre 
kvalité för boende”. Stadsbyggnadsprojektet Västra staden, som detaljplanen är del av, syftar 
till att förlänga innerstaden och skapa en stadsdel med ett ”levande stadsliv”. Projektet ska 
skapa en mer hållbar stadsstruktur där nya lägenheter förläggs i lägen där bilberoendet blir 
lågt, där olika stadsdelar blir mer integrerade med varandra och befintlig infrastruktur kan 
nyttjas. Västra staden är ett helhetsgrepp som inte enbart om ny bebyggelse utan även om att 
utveckla grönstruktur, öka tillgänglighet för gång-, cykel och kollektivtrafik. Fullt utbyggt så 
förväntas projektet möjliggöra för cirka 2 000 nya bostäder i centrumnära läge.  

I slutändan så är både översiktsplanens och projektet en del av kommunens ambition att vårda 
och utveckla staden inom dess ramar istället för att sprida ut ny bebyggelse på skogs- och 
åkermark när en ökande befolkning ställer krav på fler bostäder.    

Utöver de mer generella principerna för projektet Västra staden så finns även ett 
stadsmiljöavtal kopplat till detaljplanen för Kedjan 1 m.fl. Om detaljplanen möjliggör för 
minst 340 lägenheter så kommer Norrköpings kommun få statlig finansiering för att bygga en 
ny cykelbro över Motala ström. 

 
Figur 1 Detaljplanen Kedjan 1 m.fl. ligger väster om 
centrum i Norrköping. Bild: Norrköpings kommun. 

 
Figur 2 Planområdet inom projektet Västra staden. Lila gräns 
markerar projektområdet. bild: Norrköpings kommun. 
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Figur 3 Detaljplaneområdet (röd linje) och trädallén (röda punkter) längs med Skarphagsleden. Bild: Norrköping kommun. 

En alternativ lokalisering måste därför uppfylla följande kriterier:  

 Innerstadsnära 
 Ha utbyggd infrastruktur 
 Ge förutsättningar för ett lågt bilanvändande (kollektivtrafik, gång- o cykelvägar, 

korta avstånd) 

Området bör dessutom: 

 Ingå i ett större stadsbyggnadsprojekt som är prioriterat och förenligt med 
översiktsplanen  

 Bidra till att Skarphagsleden blir en stadsgata 
 Bidra till att uppfylla det stadsmiljöavtal som villkorar finansiering för cykelbro över 

Motala ström 
 Spara trädalléerna längs med Skarphagsleden och Ektorpsgatan 
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2.1 Alternativ 1: Bygg inom Detaljplanen för fastigheten Kedjan 1 med flera 
Kommunen bedömer att den enda lokalisering som har möjlighet att uppfylla alla kriterier är 
att möjliggöra för ny byggnation inom området för detaljplanen Kedjan 1 m.fl. Trädalléns 
varande står dock mot möjligheten att göra om Skarphagsleden till stadsgata och ta hänsyn till 
andra intressen inom planområdet.   

Detta första alternativ ger en möjlighet att fullfölja översiktsplanens intentioner, att omvandla 
Skarphagsleden till stadsgata och att uppfylla projektet Västra stadens målsättning att utvidga 
innerstaden. Det finns utbyggd infrastruktur och ett väl utbyggt gång-, cykel- och 
kollektivtrafiknät i området idag vilket ger goda förutsättningar för hållbar exploatering, både 
utifrån ett gott nyttjande av befintliga resurser men också att nya invånare har goda 
förutsättningar för en bilfri livsstil.  

Dessutom så finns möjligheten att uppfylla det stadsmiljöavtal som villkorar statlig 
finansiering av en cykelbro över Motala ström. En insats som i sig förväntas förbättra 
förutsättningarna för cykeltrafik i hela staden. 

Kommunens bedömning är att alternativ 1 är ett lämpligt alternativ. 

Alternativ 1. Förutsättningar för ny bebyggelse sammanfattning 

Området ska vara: Ja Kanske Nej 
Innerstadsnära    
Utbyggd infrastruktur    
Förutsättningar för lågt bilanvändande    
Området bör vara: Ja Kanske Nej 
Prioriterat av ÖP och ingå i stadsbyggnadsprojekt    
Skarphagsleden blir stadsgata    
Spara trädallén längs med Skarphagsleden    
Uppfyller stadsmiljöavtal (minst 340 bostäder)    
 

2.2 Alternativ 2: Bygg på annan plats längs med Skarphagsleden 
Ett alternativ skulle vara att bebygga andra platser längs med Skarphagsleden. Det här 
planeras redan att göras på den södra sidan av vägen så det skulle inte innebära fler lägenheter 
i området. Stadsmiljöavtalet uppfylls inte och Skarphagsleden blir inte en stadsgata. 

Kommunens bedömning är att det är ett olämpligt alternativ. 

Alternativ 2. Förutsättningar för ny bebyggelse sammanfattning 

Området ska vara: Ja Kanske Nej 
Innerstadsnära    
Utbyggd infrastruktur    
Förutsättningar för lågt bilanvändande    
Området bör vara: Ja Kanske Nej 
Prioriterat av ÖP och ingå i stadsbyggnadsprojekt    
Skarphagsleden blir stadsgata    
Spara trädallén längs med Skarphagsleden    
Uppfyller stadsmiljöavtal (minst 340 bostäder)    
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2.3 Alternativ 3: Bygg på annan plats i pågående förtätningsprojekt i Norrköping  
Ett tredje alternativ är att placera bostäder i de pågående stadsbyggnadsprojekt/program som 
pågår i stadsnära läge runt om i staden. Dessa är: Program för Butängen och Johannisborg, 
program för Norra Himmelstalund och Inre hamnen. Det är stora projekt för att förtäta staden 
och antalet nya bostäder kommer vara högt. En utgångspunkt i kommunens planarbete är ett 
effektivt och ändamålsriktigt markutnyttjande vilket innebär att det inte per automatik är lätt 
att slänga in 200 – 500 nya bostäder i något av dessa projekt. Det ligger dessutom långt fram i 
tiden att marken bebyggs och osäkerheterna är stora. Dessutom blir Västra stadens projektmål 
svåra att uppnå och Översiktsplanens intentioner att göra Skarphagsleden till stadsgata 
uppfylls inte. Platserna för stadsnära förtätning i Norrköping blir färre och färre. De flesta 
områden som bedöms som lämpliga omfattas redan av planer för utbyggnad.  

Kommunens bedömning är att det är ett olämpligt alternativ. 

Alternativ 3. Förutsättningar för ny bebyggelse sammanfattning 

Området ska vara: Ja Kanske Nej 
Innerstadsnära    
Utbyggd infrastruktur    
Förutsättningar för lågt bilanvändande    
Området bör vara: Ja Kanske Nej 
Prioriterat av ÖP och ingå i stadsbyggnadsprojekt    
Skarphagsleden blir stadsgata    
Spara trädallén längs med Skarphagsleden    
Uppfyller stadsmiljöavtal (minst 340 bostäder)    

2.4 Placera ny bebyggelse i stadens utkant/landsbygd  
Ett fjärde alternativ är att placera ny bebyggelse i stadens utkant eller på landsbygden. Att 
bebygga en plats som saknar utbyggd infrastruktur är dyrt och innebär också konsekvenser för 
naturmiljön när jordbruksmark eller annan naturmark tas i anspråk. Att bygga långt ifrån 
tätortens centrum ger också ett bilberoende. Ett annat alternativ är att bygga inom de av 
översiktsplanen prioriterade tätorterna på landsbygden som till exempel Kimstad, Krokek och 
Svärtinge. Här finns utbyggd infrastruktur och en vilja av kommunen att öka antalet invånare 
för att ge ett bättre underlag för allmänna resurser såsom kollektivtrafik. Men även här, likt i 
föregående alternativ (alternativ 3) så finns det redan planer på nya bostäder i den omfattning 
som beräknas efterfrågas inom de närmaste åren.   

Kommunen bedömer att det är ett olämpligt alternativ. 

Alternativ 4. Förutsättningar för ny bebyggelse sammanfattning 

Området ska vara: Ja Kanske Nej 
Innerstadsnära    
Utbyggd infrastruktur    
Förutsättningar för lågt bilanvändande    
Området bör vara: Ja Kanske Nej 
Prioriterat av ÖP och ingå i stadsbyggnadsprojekt    
Skarphagsleden blir stadsgata    
Spara trädallén längs med Skarphagsleden    
Uppfyller stadsmiljöavtal (minst 340 bostäder)    
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3 Alternativa placeringar av ny bebyggelse 
Då kommunen anser att den enda lämpliga lokaliseringen är att möjliggöra för ny bebyggelse 
inom området för detaljplanen Kedjan 1 m.fl. redogörs här för fyra olika alternativ av 
utformning. I alternativ 1 blir Skarphagsleden en stadsgata och trädallén norr om 
Skarphagsleden tas ner i stor omfattning. Övriga alternativ sparar trädalléerna. I Alternativ 2 
föreslås ny bebyggelse placeras bakom trädalléerna . Alternativ 3 visar en förtätning av ytor 
inne i befintligt ”storkvarter”. Alternativ 4 är ett nollalternativ som beskriver konsekvenserna 
om ingen ny bebyggelse föreslås längs med Skarphagsleden. 

Det är endast alternativ 1 av dessa fyra alternativ som kräver en dispensansökan för att ta ner 
trädallén men det är samtidigt det alternativ som kommunen utifrån en sammanvägd 
bedömning anser är lämpligast stadsutveckling i området.  

3.1 Alternativ 1: Skarphagsleden blir stadsgata 
Det första alternativet är att placera bebyggelsen utmed Skarphagsleden och Ektorpsgatan i 
direkt anslutning till gatan för att möjliggöra en omvandling till levande stadsgator. Alternativ 
1 är det förslag som får störst konsekvenser för trädallén men som också uppfyller 
översiktsplanens intentioner att göra Skarphagsleden till stadsgata. 

Alternativ 1 i siffror 
BYA = 5400  BTA = 21600 
Antal lägenheter (80 kvm/lägenhet) = 270   Totalt planområdet = 450  
Skarphagsledens bredd: 20 – 30 m beroende på vilka funktioner som behöver plats 
 

 

Figur 4  Alternativ 1 föreslår ny byggnation intill Skarphagsleden och Ektorpsgatan med följd att en dispensansökan för att 
ta ner 28 + 6 träd krävs. Röd ring visar skyddsavstånd på 8 meter från trädets mitt. Bild: Norrköpings kommun 
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Alternativ 1: Konsekvenser för stadsmiljön 

Omvandlingen av Skarphagsleden till stadsgata innehåller flera komponenter som 
Norrköpings kommun ser som viktiga för att skapa förutsättningar för en trevlig stadsmiljö. 
För det första så innebär omvandlingen till stadsgata att Skarphagsleden blir smalare och ges 
en design som ska sänka hastigheterna till maximalt 40 km/h. En förändring som påverkar 
den faktiska trafiksäkerheten positivt, men även den upplevda. Att placera bebyggelsen i 
direkt anslutning till den nya stadsgatan ger förutsättningar för att den nya miljön ska kännas 
trygg, trivsam och levande. En miljö som prioriterar gång- och cykeltrafikanter mer än dagens 
bilfokuserade trafiklösning från 1960-talet. Att få ner avståndet mellan bebyggelsen på båda 
sidor gatan är nödvändigt för att skapa en stadsgata med rimliga proportioner, speciellt med 
tanke på att rådande flyghinderhöjd inte möjliggör mer än fyra våningar längs med stora delar 
av Skarphagsleden. En stadsgata skulle också skapa förutsättningarna för ett 
bebyggelsestrukturellt integrerat Ektorp istället för dagens Skarphagsleden som fungerar som 
barriär mellan områdets norra och södra delar. Att integrera norra och södra Ektorp är en av 
de bärande idéerna inom projektet Västra staden och. Dels genom att bryta Skarphagsleden 
som barriär men också att minska de fysiska avstånden mellan bebyggelsen på båda sidor 
vägen.  

Att placera bebyggelsen i direkt anslutning mot gatan ger även effekter för boendemiljön 
inom planområdet. För det första så innebär en högre exploatering mot Skarphagsleden att 
exploateringsgraden kan vara lägre i resterande delar av planområdet. Jämfört med de andra 
alternativen (2 och 3) så ges helt andra förutsättningar för att skapa trivsamma gårdsmiljöer 
mellan befintlig och ny bebyggelse samt att bevara och utveckla den allmänna parken centralt 
i området. Det ge bättre förutsättningar för att befintliga lägenheter även i framtiden nås av 
solljus under dagarna.  

 

Figur 5 Figur 2  Alternativ 1 med ortofoto. Gröna, luftiga innergårdar med gott om solljus. Bild: Norrköpings kommun 
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Alternativ 1: Konsekvenser för den biologiska mångfalden 

Alternativ 1 är den lösning som får störst konsekvenser för trädalléerna och skulle kräva en 
dispens för att ta ner 26 längs med Skarphagsleden. Under utredningsarbetet så har 
kommunen räknat med ett rekommenderat säkerhetsavstånd på 8 meter från trädens mitt. 
Måtten på skyddsavstånd tar hänsyn till fullvuxen skogslönn  som mäter 12 – 15 meter i 
bredd.  

Träden längs med Skarphagsleden utgörs av Skogslönnar (Acer platanoides) som är 
planterade på 1960-talet. Utifrån naturvärdesinventeringen så har inget träd bedömts vara 
skyddsvärt och majoriteten har bedömts i naturvärdesklass 4 (träd med begränsade 
naturvärden). Inga rödlistade arter har påträffats på träden. Kyrkogårdslav förekommer på 
enstaka träd. Enligt en vitalitetsbedömning genomförd av träden hösten 2019 så har 
majoriteten av lönnarna en god vitalitet med ett fåtal undantag (se figur 6). De träd som har 
sämre vitalitet står i närhet av sportrondellen.  

Att ta ner träden idag, bedöms utifrån de inventerade förutsättningar,  inte väsentligt påverka 
naturmiljön inom närområdet. Med tiden kan träden dock utveckla högre naturvärden och då i 
högre grad bidra till områdets biologiska mångfald. Träden är också en del av en större 
struktur då träd är planterade längs stora delar av Skarphagsleden, men avbrott av större vägar 
och bebyggelse isolerar den delvis från att hänga samman med annan grönstruktur. Avsikten 
är att bevara trädraden på den södra sidan av Skarphagsleden så delar av den 
sammanhängande strukturen kommer att vara intakt.  

Skogslönnarna bedöms som relevanta i sammanhanget grön infrastruktur för ädellövnätverk. 
Att ta ner träden påverkar inte någon värdekärna för ädellöv men åtgärden ligger i utkanten av 
ett värdenätverk enligt Länsstyrelsens handlingsplan för grön infrastruktur. Träden längs med 
Skarphagsleden har idag ingen direkt koppling till utpekade värdekärnor då sambandet bryts 
av vägar och bebyggelse (se figur 7).  

På en mer övergripande nivå gör kommunen bedömningen att ädellövsambandet i öst–västlig 
riktning där det finns en stor koncentration av värdekärnor (Södra promenden, Lenningska 
parken, trädplanteringar längs med gatorna i Kneippen, och naturområdena längs med Motala 
ström) är viktigare att prioritera än ett samband i sydvästlig riktning där de nu aktuella träden 
står. Sambandet i öst-västlig riktning finns också utpekat i gällande översiktsplan för staden. 
Inom projektet Västra staden finns planer på att utveckla Södra promenaden och 
Linköpingsvägen. Åtgärdena i södra promenaden skulle inbära att man minskar andelen 
hårdgjorda ytor till förmån för bättre växtförhållanden för träden. Åtgärderna längs med 
Linköpingsvägen skulle kunna innebära att en ny trädrad planteras längs med gatan. 
Åtgärderna är dock beroende av investeringsmedel och planeras först längre fram i tiden. 
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Figur 6 Trädens vitalitet är övervägande god enligt senaste vitalitetsbedömningen genomförd hösten 2019. Bild: 
Norrköpings kommun. 

 
Figur 7 Kartan visar värdekärnor ädellöv (mörk grön) och värdenätverk (ljusgrön). Bild: Norrköpings kommun med 
underlag från Länsstyrelsen regionala handlingsplan för grönstruktur. 
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Alternativ 1: Möjliga miljöfördelar 

Förutom alla miljöfördelar med att förtäta ett centralt område med redan befintlig 
infrastruktur som ger goda förutsättningar för ett lågt bilanvändande så finns det flera 
miljöfördelar med alternativ 1. Exploateringen som helhet ger möjlighet att utveckla och rusta 
upp Karlhedsparken som ligger innanför den befintliga bebyggelsen. Ett utvecklingsarbete är 
redan startat och vilket bekostas av kommande exploatering. Att bygga i områdets ytterkanter 
ger inte bara möjlighet att bevara Karlhedsparken utan är också en möjlighet att ta tillvara på 
befintliga gröna bostadsgårdar som med en framtida exploatering skulle ligga mer skyddade 
från buller och trafik. Det innebär också att andra alternativ att förtäta innanför trädallén och 
inne i kvarteret är uteslutna vilket sparar ett stort antal träd. Förutom själva parken kommer 
rörelsestråken mellan natur- och parkområden inom Västra staden stärkas med förbättrade 
gång- och cykelvägar, korsningspunkter och mer grönska. Där får den planerade gång- och 
cykelbron över Motala ström en viktig roll när den knyter Västra staden till en ny västra 
promenad. En utveckling som förväntas ge stor effekt på cykelanvändandet i hela staden. Det 
projektet är som tidigare nämnt, direkt kopplat till detaljplanen för Kedjan 1 m.fl. eftersom 
statlig finansiering tillkommer endast om det möjliggörs för minst 340 nya lägenheter inom 
planområdet.  

Inom projektet Västra staden så är det mer prioriterat att utveckla grönstråk i nord – sydlig 
riktning, något som finns möjligheten att göra när Ektorp centrum utvecklas. Träden längs 
Skarphagsleden ingår inte som helhet i dessa gröna stråk men kan utgöra en del av ett 
framtida förstärkt grönt stråk i området. Dessa gröna rekreationsstråk kommer att utvecklas 
genom att park och naturmiljöer utvecklas och utökas, mer grönska tillförs och gång- och 
cykelförbindelser förbättras. 

Alternativ 1: Sammanfattning och bedömning 

Alternativ 1 ger bra förutsättningar för att uppfylla översiktsplanens intentioner om att göra 
Skarphagsleden till en stadsgata och Västra stadens mål att integrera Ektorp i innerstaden. 
Förutsättningarna för att integrera södra och norra 
Ektorp till en fungerande helhet är också goda. 
Sammanfattningsvis så ges möjligheterna för att skapa 
en stadsdel med levande stadsliv och goda livsmiljöer, 
inte minst med tanke på de gröna innergårdarna. 
Alternativ 1 har en uppenbar baksida, det finns ett behov 
att ta ner 26 Skogslönnar längs den biotopsskyddade 
allén vid Skarphagsleden. Kommunens 
helhetsbedömning är ändå att det är det alternativ som är 
lämpligast då det ger sådana mervärden för stadsmiljön. 
Det finns även goda möjligheter att förstärka befintlig 
grönstruktur och skapa ett nytt grönt rekreationsstråk 
mellan norra och södra Ektorp som sammanstrålar i 
Ektorp centrum.    

 

  
Figur 8 Identifierade viktiga framtida gröna stråk i Västra 
staden. Bild: Norrköpings kommun 
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3.2 Alternativ 2: Ny bebyggelse norr om trädallé 
Den norra trädallén behålls i sin nuvarande utsträckning och flerbostadsbebyggelse placeras 
bakom befintlig allé. 

Alternativ 2 i siffror 
BYA = 4000  BTA = 16000 
Antal lägenheter (80 kvm/lägenhet) = 200  Totalt inom planområdet = 380  
Skarphagsledens bredd: cirka 50 meter  
 

 

Figur 9 Alternativ 2 med ny bebyggelse placerad bakom trädalléerna längs med Skarphagsleden och Ektorpsgatan. Bild: 
Norrköpings kommun 

Alternativ 2: Konsekvenser för stadsmiljön 

I alternativ två föreslås ny bebyggelse placeras norr om befintlig trädallé längs med 
Skarphagsleden. Den uppvuxna trädallén sparas därmed och Skarphagsleden ramas fortsatt in 
av två alléer. Skarphagsledens gaturum är fortsatt brett och avstånden mellan föreslagen 
nybyggnation på båda sidor vägen blir runt cirka 50 meter (beroende på hur nära ny 
bebyggelse kan tillkomma befintliga träd). Det är ungefär samma bredd som södra 
promenaden. Det gör det svår att fullfölja översiktsplanens intentioner att skapa en stadsgata 
och det kommer krävas stora investeringar för att omvandla Skarphagsleden för att göra den 
till en trivsam miljö. Med tillräckliga investeringsmedel så finns det potential att fylla 
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gaturummet med nya funktioner som skulle kunna ge vissa  stadsmässiga kvaliteter. Det finns 
flera goda exempel internationell där breda gator fungerar som kvalitativa allmänna platser 
med en mängd olika funktioner. Problemet är dock att dessa oftast är centralt lokaliserade i 
stora städer vilket skapar helt andra underlag för omvandling. Att motivera samma grepp i 
Ektorp i en stad som Norrköping är därför inte ett trovärdigt alternativ. Den överhängande 
risken, och idag mest troliga, är att Skarphagsleden förblir en genomfartsled som bjuder in till 
höga hastigheter och fungerar som en barriär mellan norra och södra Ektorp. Att alternativ 2 
också har lägre exploateringsgrad jämfört med alternativ 1 försämrar ytterligare möjligheterna 
till att göra Skarphagsleden till en attraktiv stadsgata.   

Den nya bebyggelsen kommer närmre den befintliga vilket får konsekvenser för 
innergårdarnas storlek, dess grönska och befintliga lägenheters åtkomst till solljus. 
Möjligheterna att skapa trivsamma ute- och boendemiljöer blir alltså sämre i alternativ 2. 
Föreslagen våningshöjd på fyra våningar behöver också utredas ytterligare i den fortsatta 
planprocessen när bebyggelsen kommer närmre befintliga hus. Det finns även en viss risk att 
det stadsmiljöavtal som ska finansiera ny cykelbro över Motala ström inte uppfylls med minst 
340 lägenheter inom detaljplanen Kedjan 1 m.fl. 

 

Figur 10 Alternativ 2 med ortofoto. Bild Norrköpings kommun. 
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Alternativ 2: Konsekvenser för den biologiska mångfalden 

Det finns svårigheter med att värdera konsekvenserna för den biologiska mångfalden i 
alternativ 2. Går allt enligt planerna så är det uppenbart positiva att båda trädalléerna kan 
sparas i sin helhet. Det ger träden en möjlighet att bli fullvuxna, utveckla ytterligare 
naturvärden och bidra i högre grad till områdets biologiska mångfald. För att det här ska ske 
så kräver det tillräcklig hänsyn vid en ny exploatering så att det inte påverkar trädens 
levnadsmiljö negativt. En nybyggnation enligt alternativ 2 kan i värsta fall innebära att träden 
skadas i sådan utsträckning att de ändå behöver tas ned. Det kräver ytterligare utredning inom 
detaljplanearbetet för att se hur nära varje enskilt träd det går att bygga. Enligt kommunens 
bedömning så kommer det vara mycket svårt att bygga på ett sådant sätt som inte påverkar 
trädens livsmiljö och därmed så kommer en nybyggnation som alternativ 2 föreslår troligtvis 
också kräva en dispensansökan. Länsstyrelsen har vid dialog delat den här uppfattningen.    

Alternativ 2 får större konsekvenser för grönområdena och dess träd som ligger norr om allén. 
Där försvinner majoriteten av grönska mellan ny och befintlig bebyggelse.  

Alternativ 2: Möjliga miljöfördelar 

I princip samma möjliga miljöfördelar som i alternativ 1, förutom att det inte finns en 
möjlighet att skapa gröna, kvalitativa bostadsgårdar mellan ny och befintlig bebyggelse. Finns 
det möjlighet att utveckla Skarphagsleden som del parkstråk, del stadsgata så skulle det kunna 
finnas möjliga miljöfördelar i en sådan utveckling. Att det finns ekonomiska förutsättningar 
för det bedöms inte troligt i dagsläget. 

Alternativ 2: Sammanfattning och bedömning  

Alternativ 2 är en kompromiss mellan ett behov av att skapa nya bostäder och ett generellt 
biotopskydd där kommunens stadsmiljö med stor sannolikhet får nedprioriteras. Kommunens 
bedömning är att det inte är trovärdigt att det går att omvandla Skarphagsleden till en 
kvalitativ stadsgata eller allmän plats med de stadsmässiga kvaliteter som är intentionen för 
översiktsplanen eller projektet Västra staden. Alternativ 2 har potential men faller på att det 
kommer bli för stora kostnader att kompensera för de dåliga förutsättningarna att omvandla 
till stadsgata.  

Det finns en risk att det här alternativet också kräver en dispensansökan då det är troligt att 
det inte går att undvika att befintlig trädallé påverkas av nybyggnationen. 
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3.3 Alternativ 3: Förtätning inom befintligt storkvarter 
I Alternativ 3 föreslås ny bebyggelse ligga inom befintligt ”storkvarter”. Trädalléer längs med 
Skarphagsleden och Ektorpsgatan sparas.  

Alternativ 3 i siffror 
BYA = 3300  BTA = 13200  
Antal lägenheter (80 kvm/lägenhet) = 165   Totalt planområdet = 345  
Skarphagsledens bredd: Som idag. 
 
 

 

Figur 11 Förtätning inom befintlig "bebyggelsering" ger möjlighet till samma exploatering som alternativ 1 men riskerar att 
förstöra kulturmiljön. Bild: Norrköpings kommun 
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Alternativ 3: Konsekvenser stadsmiljön 

Alternativ 3 är att ta igen ”missad exploatering” längs med Skarphagsleden och istället förtäta 
inom befntlig ”bebyggelsering”. Alternativ 3 är inspirerat av det förslag till bebyggelse som 
fanns under samrådet för detaljplanen Kedjan 1 m.fl. med undantaget att exploateringen längs 
med Skarphagsleden är borttagen. Det positiva med det här alternativet är att det finns 
potential för att detaljplanen kommer kunna möjliggöra för minst 340 nya lägenheter och att 
grönytorna (trädallén inkluderad) norr om Skarphagsleden sparas. Att föreslå bebyggelse 
innanför befintlig bebyggelse är dock problematiskt och det finns skäl till att det bedömts 
olämpligt tidigare i planprocessen.  

Storkvarteret Ektorp, från bebyggelsen och inåt, är en särskilt värdefull kulturmiljö där 
grönområdet inom kvarteret, Karlhedsparken, är en viktig del (se figur 13). Att placera 
bebyggelse innanför ”bebyggelseringen” riskerar att förstöra den kulturmiljön. Miljön utanför 
bebyggelsen anses inte lika värdefull ur kulturmiljöhänsyn. Norrköpings kommun ser 
Karlhedsparken som ett viktigt grönområde och ska samband med pågående stadsutveckling i 
området rustas upp och utvecklas. Dessutom var boende i området starkt kritiska under 
samrådet för detaljplanen mot de förslag på förtätning inom kvarteren som presenterades.  

Översiktsplanens intentioner att göra Skarphagsleden till stadsgata införlivas inte och 
ingenting görs åt Skarphagsledens problem, att det är en genomfartsled som uppmuntrar höga 
hastigheter och är en barriär i ett område som kommunen vill införliva i innerstaden.  

 

Figur 12 Karta över förändringskänslighet för kulturmiljön inom planområdet. Bild: Norrköpings kommun/Fredriksson 
arkitektkontor AB. 
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Alternativ 3: Konsekvenser för den biologiska mångfalden 

Träden i allén ges en möjlighet att fortsätta växa och att ytterligare utveckla naturvärden som 
bidrar till områdets biologiska mångfald. Eftersom hela grönområdet norr om Skarphagsleden 
behålls intakt så finns möjligheten att hela området kommer utveckla fler naturvärden och en 
större biologisk mångfald. Förutsatt att grönområdet sköts och får förbli intakt.  

Inne i storkvarteret så riskeras viss påverkan på den biologiska mångfalden när det som idag 
är grönytor tas i anspråk för ny bebyggelse. 

Alternativ 3: Möjliga miljöfördelar 

Fler parker i ett bostadsområde kan främja en hälsosam livsstil och även bidra till psykisk 
hälsa. Luftkvaliteten längs med Skarphagsleden riskerar inte att bli inte sämre än idag. 

Alternativ 3: Sammanfattning och bedömning 

Alternativ 3 bygger på en idé som redan avfärdats tidigare i planprocessen. Kommunens 
bedömning är att grönområdet innanför storkvarteret ska fredas och utvecklas vidare för att 
göras ännu mer attraktivt i framtiden. Ett argument för det här alternativet skulle kunna vara 
att fler grönområden är bra i staden, vilket generellt är ett rimligt argument. I det aktuella 
området är dock inte grönområden en bristvara utan det finns snarare för mycket grönområden 
vilket resulterar i att flera av ytorna är lågkvalitativa. Stor del av de gröna ytor som finns inom 
Ektorp är helt enkelt inte tillräckligt funktionella för att människor ska använda dem vilket 
resulterar i ett otryggt stadsrum. Kommunen vill istället satsa på vissa strategiskt viktiga 
grönområden och stråk för att höja kvaliteten och därmed vistelsegraden där.  

 

Figur 13 Alternativ 3 med ett ortofoto. Bild. Norrköpings kommun. 
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3.4 Alternativ 4: Nollalternativ 
Ingenting byggs norr om Skarphagsleden och ingen kompensationsåtgärd görs för att 
kompensera på annan plats inom kvarteret. 

Alternativ 1 i siffror 
BYA = 1100  BTA = 4400 
Antal lägenheter (80 kvm/lägenhet) = 55   Totalt planområdet = 235  
Skarphagsledens bredd: som idag 
 

 

Figur 14 Alternativ 4 är ett nollalternativ som helt utelämnar exploatering av planområdets södra del utan att 
kompensera för det på annat håll inom området. Bild: Norrköpings kommun 

Nollalternativ: konsekvenser stadsutveckling 

Nollalternativet innebär Skarphagsleden även i framtiden kantas av ett grönområde. 
Översiktsplanen uppfylls inte och stadsmiljöavtalet uppfylls inte. Skarphagsleden kommer 
även i framtiden upplevas som en barriär och inte som en stadsgata. 
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Nollalternativ: Konsekvenser på den biologiska mångfalden 

Inga direkta konsekvenser på den biologiska mångfalden. Sannolikt kommer den öka i 
området förutsatt rätt skötsel. 

Nollalternativ: Möjliga miljöfördelar 

Samma som alternativ 3 (se sida 19). 

Nollalternativ: Sammanfattning och bedömning 

Det är en missad möjlighet att tillföra ny bebyggelse i ett innerstadsnära läge där det finns 
goda förutsättningar för en bilfri livsstil. Det är även en missad möjlighet att omvandla 
Skarphagsleden för att skapa en trevlig, attraktiv stadsmiljö. Norrköpings kommun missar 
även möjligheten att få statlig finansiering för cykelbro över Motala ström.  

Att inte bebygga idag lämnar området öppet för nya förslag i framtiden vilket kan vara 
positivt.  

4 Sammanfattning och kommunens bedömning 
Utifrån en sammanvägd bedömning anser Norrköpings kommun att alternativ 1 är det mest 
lämpliga förslaget för en stadsutveckling i området. Norrköpings kommun gå vidare med en 
dispensansökan till Länsstyrelsen. Den sammanvägda bedömning är att de vinster som 
alternativet ger utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv är tillräckligt stora för att motivera 
nedtagning av träd och med det, en viss förlust i biologisk mångfald.  

Att ta ner träden har en lokalt negativ effekt på den biologiska mångfalden men utifrån ett 
helhetsperspektiv så är kommunens bedömning att projektet  Västra staden kommer bidra till 
en stärkt biologisk mångfald i Norrköpings innerstad. Detta genom satsningar på parker 
(Karlhedsparken, Lenningska parken med flera), nya grönstråk och omvandling av befintliga 
vägar (Södra promenaden/Linköpingsvägen, Skarphagsleden). Miljöfördelarna med att förtäta 
inom bebyggda områden med befintlig infrastruktur är så stora att förlusten av bedöms som 
acceptabel. Förväntningarna är att de insatser som görs inom projektet Västra staden är att den 
biologiska mångfalden utifrån ett långsiktigt perspektiv kommer stärkas i Norrköpings 
innerstad.  
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5 Dispensansökan 
Norrköpings kommun vill fortsätta att söka dispens för att ta ner biotopskyddade träd längs 
med Skarphagsleden. Till följd av att Norrköpings kommuns fortsatta utredning av 
lokalisering av ny bebyggelse så har antalet träd som behöver tas ner förändrats och 
dispensansökan gäller idag färre träd än när den först skickades in till länsstyrelsen 2018-05-
21. När kommunen först skickade in dispensansökan gällde det 38 träd, 32 träd längs med 
Skarphagsleden och 6 träd längs med Ektorpsgatan. Efter fortsatt utredning vill Norrköpings 
kommun nu söka dispens för att ner 26 stycken skogslönn längs med Skarphagsleden. Att 
dispensansökan förändrats i omfattning har två skäl:  

1. Kommunens bedömning är att det är lämpligt att spara 6 träd längs med 
Skarphagsleden (se figur 16). Eftersom dessa står på rad kommer de även i framtiden 
omfattas av ett generellt biotopskydd för trädallé. 

2. I den första dispensansökan så ingick 6 Vitoxlar som står längs en parkering vid 
Ektorpsgatan (se figur 16). Dessa bedöms enligt länsstyrelsen inte omfattas av 
biotopskydd för trädallé och utgår därmed från ansökan. 

 

 

Figur 15 En reviderad karta som visar vilka träd som dispensansökan nu gäller för. Bild: Norrköpings kommun. 
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6 Medverkande 
Kompletteringen till dispensansökan är sammanställd av Simon Tell, planarkitekt, 
samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun.  

Handlingen har utarbetats i samarbete med följande tjänstepersoner inom Norrköpings 
kommun: 

Carolina Olsson, landskapsarkitekt, samhällsbyggnadskontoret 

Mia Agvald Jägborn, ekolog, samhällsbyggnadskontoret 
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