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Utlåtande 
Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för 
granskning under tiden den 6 mars 2017 till och med den 3 april 2017 efter 
föregående annonsering i Folkbladet och Norrköpings Tidningar. Planen var 
utställd i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. 

Allmänt samrådsmöte hölls onsdagen den 17 oktober 2012, klockan 17.00 
(samråd 1), samt tisdagen den 9 december 2014, klockan 17.00- 20:00 
(samråd 2), i förvaltningshuset Rosens Inre Foajé båda efter föregående 
annonsering i lokalpressen.  

Samråd har skett genom remissförfarande med de berörda samt med statliga 
och kommunala instanser. 

De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden: 

Länsstyrelsen 2017-04-03 

Kommunala instanser  
Räddningstjänsten Östra Götaland 2017-03-06 

Norrköping Vatten och Avfall AB 2017-03-31 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 
E.ON Värme Sverige AB 2017-04-03 

Tele2 Sverige AB 2017-03-02 

Berörd allmänhet och fastighetsägare 
Se bilaga. Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i 
bilagan. 

Synpunktsförfattare 01 2017-04-03 

Synpunktsförfattare 02 2017-04-03 

Sent inkomna remissvar 
Efter att remisstiden har gått ut den 3 april 2017 har nedanstående yttranden 
kommit in. 

Bygg och miljökontoret, Bygglov och Miljöskydd 2017-04-04 

Tekniska kontoret 2017-04-04 
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E.ON Elnät AB 2017-04-07 

Ändringar som gjorts i detaljplanen: 
o ”n1” har förts in på plankartan, på innergården, för att tydligare lyfta 

fram dagvattenfrågan samt plats för utevistelse.  

o Ändrad bestämmelse, höjd: Bottenvåning mot Nya Rådstugugatan 
ska utföras med minsta våningshöjd 3,6 meter. 

o Ändring, ny bestämmelse: Enkelsidiga lägenheter kan endast medges 
om utrymning kan ordnas över innergården, till exempel via stegbil 
eller motsvarande, har lagts till under rubriken ”Utseende (ny 
bebyggelse)”.  

o Ändring, Skydd mot översvämning, ny text, hänvisning till 
planbeskrivningen, kapitel 4.8.  

Ändringar som gjorts i tillhörande planhandlingar: 
o Kompletterande markundersökning för klorerade alifater har gjorts, 

text om detta har lagts till i planbeskrivningen. 

o Bjälklagshöjd i bottenvåning mot Nya Rådstugugatan har sänkts 
något för att tillmötesgå synpunkter på för hög byggrätt. 

o Förtydligande har gjorts beträffande parkering, att parkering får 
byggas för att täcka parkeringsbehovet.  

o Biotopsskyddade träd, text har lagts till efter Tekniska kontorets 
inventering av träden, samt att de (vissa) kräver dispens från 
biotopskyddet för att få fällas, samt att dispens nu meddelats.  

o Räddningstjänstens tillgänglighet till gården vid evakuering 
förtydligas i text i planbeskrivningen samt bestämmelse om 
utseende, enkelsidiga lägenheter. 

o Ett stycke om dagvatten respektive ett om översvämning av garage 
har lagts till efter den förprojektering som Tekniska kontoret gjorde 
för Nya Rådstugugatan, utredningen genererad utifrån gatans 
höjdsättning med hänsyn till dagvattnet och eventuell inträngning i 
garaget.  
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Sammandrag av inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 
Hälsa och säkerhet 

Länsstyrelsen noterar att massor förorenade med metaller och PAH inom 
planområdet kommer att tas bort och ersättas med rena massor, vilket är bra. 
Dock vill Länsstyrelsen uppmärksamma att den genomförda miljötekniska 
markundersökningen inte tillräckligt har utrett förekomsten av klorerade 
alifater i jord och grundvatten. Tidigare kemtvättsverksamhet i kvarteret kan 
ha förorenat de naturliga jordlagren under fyllnadsmassorna och 
grundvatten. Befintligt grundvattenrör är inte tillräckligt för att klarlägga 
förekomsten av sådana föroreningar då klorerade alifater sjunker till botten 
av grundvattenmagasinet. Eventuell föroreningsförekomst i jord eller 
grundvatten skulle kunna orsaka förorening av inomhusmiljön i kommande 
byggnation och behöver därför utredas ytterligare. Undersökningen bör 
kompletteras med fler grundvattenrör för provtagning av klorerade alifater 
samt provtagning av klorerade alifater i jordlagren under fyllnadsmassorna. 
Vi vill understryka vikten av att den miljötekniska undersökningen planeras 
och genomförs i samråd med tillsynsmyndigheten och att nödvändiga 
åtgärder för att förebygga hälsorisker på grund av förekomst av 
markföroreningar säkerställs innan detaljplanen antas. 

Övrigt 

Länsstyrelsen noterar att det finns träd inom planområdet som kan vara 
biotopskyddade. Kommunen bör inventera träden för att förvissa sig om 
trädens status och vid behov söka dispens från biotopskyddet hos 
Länsstyrelsen. 

Kommentar:  
Föroreningar: En fördjupad markundersökning avseende bland annat 
klorerade alifater har utförts efter granskningen, slutrapport 2019-10-02, 
Sweco. Undersökningens resultat har inkommit och redovisar inte några 
alarmerande mängder, detaljplanen bedöms kunna antas. Föroreningar bör 
fortfarande åtgärdas, men är inget hinder för planerad användning. 
Träd: Trädinventering inom kvarteret har utförts av tekniska kontoret. En 
ansökan om dispens från biotopskyddet har sänts till Länsstyrelsen, som 
senare även meddelat beslut att bevilja dispensen, med vissa motkrav. 

Kommunala instanser 

Bygg- och miljökontoret 

Bygglov och Miljöskydd  

Bakgrund 
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Bygg- och miljökontoret har genom en samrådsremiss beretts möjlighet att 
lämna yttrande i rubricerat ärende. Ärendet har handlagts på verksamheterna 
miljöskydd, hälsoskydd samt bygglov. 

Yttrande 

1. Förorenade områden 

I planområdet har förorenade massor påvisats som behöver omhändertas i 
samband med byggnation. Uppgrävda massor ska provtas och klassas för att 
säkerställa att de omhändertas eller återanvänds på ett säkert sätt. Kontroll 
av kvarvarande jordlager behöver ske. 

Hittills genomförd provtagning är inte fullständig och bilden av 
föroreningssituationen behöver kompletteras. Betydande osäkerheter 
kvarstår avseende föroreningsinnehållet i grundvatten och i jordlager under 
fyllnadsmassorna. Osäkerheterna består bland annat i att förekomsten av 
klorerade alifater från kemtvättsverksamheten i kvarteret inte kontrollerats 
och att det befintliga grundvattenrörets etablering (filterdjup och läge) 
försvårar insamlingen av vissa föroreningar. Bygg- och miljökontoret 
rekommenderar att kompletterande undersökning vidtas i god tid innan 
anläggningsarbeten planeras vidtas för att undvika förseningar och 
fördyringar vid utbyggnaden av kvarteret. 

Grävningar i området får inte påbörjas innan en saneringsanmälan för detta 
godkänts av bygg- och miljökontoret. 

2. Dagvatten 

Reningsbehovet för dagvattnet som uppkommer inom planen behöver 
belysas ytterligare. I dagsläget, vid en påkoppling direkt till dagvattennätet, 
kommer dagvattnet släppas ut direkt till recipient utan föregående rening. 
Om det finns reningsbehov behöver detta lösas inom planen. 

Det framgår inte av planhandlingarna vilket behov av fördröjning som finns 
från fastigheten, inte heller vilka åtgärder som kan vidtas för att minska 
dagvattnets uppkomst. Detta bör undersökas enligt tabell 1 i kommunens 
riktlinjer för dagvatten. I den förprojektering gällande höjdsättning av Nya 
Rådstugugatan som är gjord, föreslås att fördröjning anordnas för att 
belastningen av dagvatten från fastigheten inte ska öka. Man föreslår gröna 
tak som ett exempel för fördröjning, detta återspeglas inte i 
planbeskrivningen. 

Materialval kan påverka dagvattnets innehåll mycket. Det är önskvärt att 
komplettera planbeskrivningen med information om valet av byggmaterial. 
Färg och beläggningar är viktigt eftersom de kan vara en källa till 
föroreningar som sedan belastar dagvattnet. Till exempel förzinkade 
material och koppardetaljer ger metallutsläpp. Även detta står i kommunens 
riktlinjer för dagvattenhantering. 
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Det står vidare i planbeskrivningen att dagvatten från garage kommer att 
ledas via filter till dagvatten. I första hand förordar bygg- och miljökontoret 
avloppslösa garage för att undvika möjligheten att spola av bilar, golv, 
etcetera och där igenom bidra till föroreningar till dagvattnet som förs 
vidare till recipient. Recipienten behöver beskrivas. Dessutom saknas 
beskrivning om hur MKN för vatten påverkas av planen. 

3. Buller 

Enligt bullerutredningen är lägenheter i hörn mot Kristinagatan och Nya 
Rådstugugatan bullerpåverkade över gränsvärdet 55 dBA ekvivalent nivå. 
Det går inte se i planbeskrivningens förslag till planlösning, hur dessa 
hörnlägenheter ska uppfylla kraven i förordningen utan ytterligare 
avstegsåtgärder. Detta behöver tydligare beskrivas i planbeskrivningen. 

Det bör finnas med en upplysning i plankartan att kvarteret är påverkat av 
vägtrafikbuller. 

4. Luftkvalitet 

Kontoret saknar en beskrivning av hur planen påverkar luftkvalitén i 
planbeskrivningen. Det har gjorts beräkningar som visar att det är låg risk 
att miljökvalitetsnormen (MKN) för partiklar (PM I 0) och kväveoxid 
överskrids vid Kristinagatan, även med 2030 års trafikmängd. Däremot så 
riskerar man att inte klara miljökvalitetsmålet Frisk luft för både partiklar 
och kvävedioxid. Bygg- och miljökontoret anser att det är tillräckligt att 
MKN klaras. 

Bygg- och miljökontoret kan inte heller se att vår synpunkt från samrådet 
gällande placering av tilluftsdon är införd i planbeskrivningen. 

Friskluftsintag bör placeras på tak eller mot innergård, för att säkerställa en 
god inomhusmiljö. 

5. Byggnation 

Enligt planbeskrivningen anges parkeringsbehovet till 87 p-platser för bil, 
varav 50 stycken till nya bostäder och för bilpoolsbilar och servicebilar 37 
stycken. 

I samband med bygglovsprövning gäller den senaste riktlinjerna för 
parkering och behovet kommer att stämmas av mot denna. Reducering kan 
göras upp till 30 procent om åtgärder vidtas som bidrar till minskad bilism, 
så kallad mobility management. 

Enlig riktlinjerna ska parkeringsnorm för arbetsplatser vara cirka 0,2-0,3 per 
anställd, eller där antalet anställda inte är känt, ska riktvärdet vara 30-50 
anställda/1000 kvadratmeter. 
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Även när det gäller nya bostäder ska parkeringsbehov räknas utifrån antal 
lägenheter, deras storlek och typ (studentbostäder till exempel kräver inte 
lika många parkeringsplatser för bil). 

Det anges att cykelparkering ska läggas i gatuplan, men det framgår inte hur 
många cykelparkeringar det kan behövas och hur mycket plats de kommer 
att ta i byggnaden eller eventuellt på gården. 

Det framgår inte hur frågan kring handikapparkering för besökare till 
bostäder och nya lokaler ska lösas. Det finns inga platser utpekade för 
lastning och lossning. Frågan kring utrymning och åtkomlighet för 
brandbilar ska utredas. 

Kantstensparkering på Nya Rådstugugatan bör tas bort, eftersom det är 
trångt redan idag, med dålig sikt. Det blir ännu mindre trafiksäkert när man 
ska köra ut från ett garage som ligger lägre än gatunivå. Eventuellt kan ett 
par handikapparkeringar ordnas på lämpliga platser på gatan. 

Mindre redaktionella justeringar har diskuterats direkt med 
planhandläggaren och tas inte upp i den här skrivelsen. 

Kommentar:  
1: Se kommentar till Länsstyrelsens synpunkt i samma fråga.  
2: Den tidigare formuleringen i planbeskrivningen bedömdes då tillräcklig 
för behovet, eftersom ytterligare formulering nu efterfrågas sätts ett n1 in på 
plankartan. Hela innergården är asfalterad idag och intentionen är att 
dagvattnet inte ska öka från dagens nivå, däremot är uppgiften om gröna 
tak inte uttryckt som ett krav i undersökningen, snarare som en möjlighet.  
3: Upplysning om buller förs in på plankartan enligt önskan. 4: Placering 
av tilluftsdon förs in på plankartan. 5:Parkeringsbehovet är direkt 
avhängigt antalet lägenheter och dess storlek, det kan inte fastställas i 
detaljplanen. Bygglov och bygganmälan styr över de frågorna, gällande 
regler ska givetvis följas men kan inte hanteras innan ett konkret bygglov 
finns för handen. 

Tekniska kontoret 
1. Dagvatten 

Gamla Rådstugugatan utmed Rosenhuset är idag instängd med en lågpunkt 
där infarten till det nya parkeringsgaraget planeras att byggas. Exakt 
placering av nedfart regleras inte i plankartan. 

En förprojektering av gatan har genomförts där ett förslag tagits fram för 
hur översvämningsriskerna kan minskas genom att lågpunkten på gatan 
flyttas från den tänkta placeringen av garageinfarten och nya 
rännstensbrunnar installeras vid lågpunkterna. I förslaget justeras även 
höjderna i korsningarna för att säkra att extrema regn, regn större än vad 
dagvattensystemet kan hantera, kan avledas ut från gatan och ned mot 
strömmen. 
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Problembeskrivningen med det instängda området utmed Gamla 
Rådstugugatan bör vara beskrivet i planbeskrivningen och en lösning för att 
minska risken för översvämning i garaget bör föreslås. Som alternativ till en 
ombyggnad av gatan kan placeringen av garageinfarten styras bort från 
lågpunkten, alternativt att krav ställs på marknivån vid infarten. En 
nivåskillnad på minst 30 centimeter bör finnas mellan garageinfarten och 
lågpunkten på gatan. Om gatan ska byggas om ska höjder för den nya gatan 
sättas ut och det ska säkras att gatan är ombyggd innan en exploatering kan 
genomföras. 

2. Naturvård 

Trots att naturvärdena inte är höga inom planområdet finns det dock en 
lindallé längs med Olai Kyrkogata och en lönnallé längs med Nya 
Rådstugugatan. De omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11§ 
miljöbalken. Enligt definitionen i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) 

Kommentar:  
1: Placering av garagenedfart sidledes från lågpunkt är ett bra förslag som 
eventuellt kan lösa flera frågor.  
2: Ni har själva inventerat träden och deltagit i beslutet att dispens från 
biotopskyddet ska sökas, detta står redan i dokumentet. Länsstyrelsen har 
sedan beviljat dispens från biotopskyddet, med flera motkrav. 

Räddningstjänsten Östra Götaland 
Räddningstjänsten har på begäran av Stadsbyggnadskontoret i Norrköping 
granskat detaljplan för fattigheten Rosen 6 daterad 2017-03-01. 

Räddningstjänsten har yttrat sig i ärendet två gånger tidigare och har inga 
ytterligare synpunkter att tillföra i ärendet. Räddningstjänsten tillstyrker 
planen i nuvarande utformning. 

Kommentar: Noterat. 

Norrköping Vatten och Avfall AB 
1. Avfallshanteringen 

Starka önskemål finns om att det ska framgå i planbeskrivningen att 
Riktlinjer arbetsmiljö och tillgänglighet för avfallshanteringen i 
Norrköpings kommun ska följas.  

Observera att ingen anpassning sker av tidpunkt för sophämtning för att 
minska störningar på cykel- och gångtrafik. Avfallshanteringen framhåller 
däremot att hämtställen bör utformas så att backning kan undvikas vid 
sophämtningen, förslagsvis genom att ta bort den skylt som blockerar och 
istället ha en mindre bom som hindrar övrig biltrafik. 
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Ta även hänsyn till de övriga synpunkter som framförts i samrådsskedet. 

2. Vatten och avlopp 

Inget erinra utöver vad som tidigare framförts. 

3. Dagvatten 

Inget erinra utöver vad som tidigare framförts. 

Kommentar: 1: Texten skrivs in enligt synpunkt. 2 & 3: noterat. 

Berörda statliga verk, företag och 
intresseorganisationer 

E.ON Värme Sverige AB 
Ingen att erinra. 

Fjärrvärmenätet är väl utbyggt i området och det finns goda möjligheter att 
ansluta kommande bebyggelse i kvarteret Rosen. E.ON vill växa med 
Norrköping och ge möjlighet till resurseffektiv och miljövänlig fjärrvärme.  

Se även vårt remissvar daterat 2014-12-01 

Kommentar: Noterat. 

Tele2 Sverige AB 
Tele 2 har inga andra synpunkter än att de förutsätter att kostnader för en 
eventuell flytt av deras befintliga kanalisation inom berört område bekostas 
av exploatören. 

Kommentar: Korrekt, exploatören bekostar alltid den flytt som deras 
exploatering förorsakar. 

E.ON Elnät AB 
E.ON Elnät Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och 
har inget mer att erinra än vad som tidigare sagts angående flytt av E.ON 
Elnäts anläggningar, flytt bekostas av exploatör eller den som det begär. I 
angränsande kvarter finns nätstationer som kan klara av elförsörjningen av 
tillkommande byggnation. 

Kommentar: Se ovan.  
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Berörd allmänhet och fastighetsägare 
Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i bilagan. 

Synpunktsförfattare 01 
Som boende och andelsinnehavare i Brf Vattnet har synpunktsförfattaren 
tagit del av samrådshandlingar. Enligt PBL 5 kap. 11 § p 2 är 
synpunktsförfattaren sådan bostadsrättshavare som berörs av planärendet. 
Synpunktsförfattarens utsikt av Rådhusets torn blir försämrad av 
detaljplanen för kvarteret Rosen 6.  

Formalia:  

Stadsbyggnadskontoret har inte genomfört ett planprogram innan 
detaljplaneförslag presenterats.  
Detaljplaneförslaget saknar konsekvensbeskrivning med stöd av ett politiskt 
beslut, som i sig inte är en garanti för att vara korrekt. 
Konsekvensbeskrivning är en möjlighet som valts bort.  

Förslaget har inte tydligt beskrivit hur brister i föregående version åtgärdats:  

1. Miljöbedömning av effekter på  

• Grundvattensituation  

• Luftcirkulation  
2. Redovisning av solstudier med skuggeffekter för grannbebyggelse.  
Synpunkter från samråd december 2014-januari 2015 avfärdas i stort. 
Synpunkter från berörda kan vara värdefulla även om de kommer från 
lekmän.  
Synpunkter angående grundvatten och risker för andra fastigheter 
kommenteras med att detta ska givetvis beaktas vid genomförandet. Att 
byggherrens ansvar förtydligas i planhandlingarna är bra, men bäst är ju om 
detaljplanen inte medger att sådana byggnadsåtgärder genomförs som 
påverkar grundvattnet.  
Sådana effekter behöver inarbetas i exploateringskalkyl och 
investeringskalkyl. Om byggherrens byggnation inte når lönsamhet ska 
nedskrivning över resultatet genomföras enligt redovisningspraxis. Extern 
värdering ska göras individuellt av byggnader i byggherrens 
fastighetsbestånd.  
Detaljplanekostnaden bör belasta exploatören, speciellt som denne är ett 
kommunägt bolag, för att inte det ska vara subventionerat i strid mot EU:s 
statsstödsregler.  
Beträffande våningshöjder anges i samrådsredogörelse 2 att antalet våningar 
i kvarteret Rosen 6 utmed Kristinagatan i förslaget sänks från 6 till 5. I 
samrådsredogörelsens kommentar till tidigare synpunkter anges på sidan 15 
att antalet våningar utmed Kristinagatan i förslaget sänks från 5 till 4.  
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Bild, numreras inte i dokumentet 
då den är insänd av synpunkts-
författaren, med bildtexten 
”Riksintresset kräver att staden 
läkes från sådana miljöer” som 
illustration för sina synpunkter. 
 
 

Synpunkter:  

Synpunktsförfattarens åsikt är det är fel tänkt att utgå från 80-talets 
monumentalbyggnad i 6 våningar och trappa ner andra byggnaders höjd från 
den.  
I rutnätsstaden ingår bevisligen en byggnad från är 1878 på 3 våningar i 
kvarteret Vattnet (Nya Rådstugugatan 28) så bebyggelsen i kvarteret Rosen 
måste likaväl kunna utgå från den byggnaden för att uppnå balans. Den 
sekelskiftsbebyggelse som var uppförd i kvarteret Rosen före rivning var 
lägre än förslaget så planförfattarna försöker argumentera för ett tillstånd 
som aldrig existerat.  

Utmed Olai Kyrkogata finns 60-70 talsbyggnad uppförd (ombyggd till 
hotell 2014), varför byggnader i kvarteret Rosen bör maximalt ha samma 
våningshöjd.  

Utmed Kristinagatan kan inte en obruten fasadlinje skapas på grund av 
befintlig omformarbyggnad för Spårvägens ändamål. Det är därför inte 
relevant att utgå från förvaltningshusets höjd. Utmed Kristinagatan bör 
bebyggelse maximalt tillåtas med 4 våningar och sedan 3 våningar räknat 
söderifrån. Utmed Nya Rådstugugatan bör inte tillåtas högre bebyggelse än 
de byggnader som finns i kvarteret Väktaren. Kyrkans hus är en balanserad 
byggnad som kommer att skymmas av den nya huslinjen utmed 
Kristinagatan, när en högre byggnad än Kyrkans hus föreslås i kvarteret 
Rosen.  

Detaljplaneförslaget föreslås ändras på så sätt att:  

• Våningshöjder i kvarteret Rosen bör vara maximalt 3 våningar 
utmed Olai Kyrkogata och Nya Rådstugugatan och maximalt 4 
respektive 3 våningar utmed Kristinagatan.  

• Exploateringsgraden sänkes i konsekvens härmed  

• Parkering dimensioneras enbart för kvarterets behov med 1 vånings 
parkeringsdäck under jord och i övrigt med markparkering inom 
fastigheten.  
 

Kommentar:  



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 12(14) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2011/0008 214 
   

 

 

Planprogram ska göras till exempel när området som ska planeras saknar 
detaljplan. Här finns tidigare detaljplan och program är därför onödigt. 
Det är inte ett formaliafel. Behovsbedömningen avgör om en 
miljökonsekvensbedömning krävs, här krävs den inte. synpunkter från 
samråd 2014-2015 har inte avfärdats, de innebar en önskan om sänkning av 
antalet våningar, något som även genomfördes med en våning generellt.  
Antalet våningar utmed Kristinagatan är olika beroende på var man avser, 
det befintliga förvaltningshuset är byggt i 6 våningar, detaljplaneförslaget 
medger 5 våningar närmast förvaltningshuset och 4 våningar i sluttningen 
ner mot Nya Rådstugugatan. Antalet våningar är därför redan sänkt jämfört 
med tidigare förslag; 6 till 5 respektive 5 till 4, detta just för hänsyn till 
boende i kvarteret Vattnet, ytterligare sänkning är inte aktuell. 
Plankostnaden belastar redan exploatören och är inte subventionerad, 
synpunkten är obegriplig och felaktig. Den bifogade bilden illustrerar 
synpunktsförfattarens vilja att missförstå, det är de på 1970-talet avrivna 
kvarteren som behöver ”läkas”.  Skuggning från hus på motsatta sidan 
gatan är normalt i en stad, det är något man kan förvänta sig.   

 

Figur 1. Solstudie för vårdagsjämning 20 mars 2020 klockan 11:00, skugga 
upp till översta våningen. Bild samhällsbyggnadskontoret.  

 

Figur 2. Solstudie för vårdagsjämning 20 mars 2020 klockan 12:00, skugga 
över översta våningen. Bild samhällsbyggnadskontoret.  
 

Synpunktsförfattare 02 
Här med vill synpunktsförfattaren överklaga detaljplanen för kvarteret 
Rosen. I enlighet med detaljplanen anser synpunktsförfattaren att en 
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byggnad med 6 våningar framför stadsvakten och Kyrkans Hus är för högt. 
Det kommer att bidra till att det blir mörkt på gatan mellan dessa byggnader 
samt att Rådhuset som är en symbol för Norrköping inte kommer att synas 
från långt håll. En historisk symbol som Rådhuset måste synas bäst i 
Norrköping från alla vinklar. Den ska inte skymmas framför höga 
byggnader. På grund av detta anser synpunktsförfattaren att en byggnad med 
maximalt fyra våningar är lämpligt i detta fall. 

Angående byggnaden med 5 våningar framför Kristinagatan 5 tycker 
synpunktsförfattaren att detta inte ska byggas på grund av att det finns en 
transformatorstation och att bygga nära stationen är riskabelt dessutom att 
det måste finnas en väg för brandbilen om brand uppstår.  

Byggnaden framför Kristinagatan 3 anser synpunktsförfattaren istället ska 
vara 3 våningar och inte 4 för att den gatan är mycket trång, det samlas mera 
avgaser från bilar då det åker många lastbilar på gatan samt att risken för 
trafikbuller blir större. Utsikten för boende i huset framför kommer att bli 
mörkt och därmed bli mindre attraktiv. 

Byggnaden framför Kyrkans Hus tycker synpunktsförfattaren att maximalt 4 
våningar är lämpligt då ju högre byggnader det byggs upplever intilliggande 
boenden denna förändring som negativt gällande utsikt samt att 
ljusförhållandena förändras. De sociala konsekvenserna blir därmed 
negativa. 

Huset på Nya Rådstugugatan 28 som tillhör Brf Vattnet vars grund består av 
rustbädd måste bevaras på ett varsamt sätt. Synpunktsförfattaren vill bli 
säker på att grundvattennivån inte kommer att förändras för annars om den 
påverkas kommer den byggnaden att rasa. Det står till och med i 
miljökonsekvensbeskrivningen för byggnationen att detta kan riskera 
påverkas om detta utförs på fel sätt. De boende i den byggnaden har upplevt 
att deras lägenheter har skakat när lastbilar åker förbi. Detta är negativt med 
negativa konsekvenser. 

Med ovanstående synpunkter vill synpunktsförfattaren betona att det blir 
bättre med lagom höga byggnader som 3-4 våningar om det ska byggas som 
inte påverkar omgivningen så mycket som synligheten för Rådhuset och 
ljuset omkring bland annat. Det blir bättre att omgivningen för hela 
kvarteret känns mera öppen, mera grönt och mera ljust än att det ska vara 
stängt, isolerat och mörkt som ger mindre liv till området.  

Kommentar:  
Antalet våningar i kvarteret Rosen har redan sänkts för att så långt möjligt 
tillmötesgå synpunktsförfattarens synpunkter då de lämnades in i tidigare 
skede. Ett innerstadsläge kan inte bebyggas med för låga byggnader, det är 
inte ekonomiskt försvarbart. Att Rådhuset syns är viktigt men inte så 
överordnat viktigt att ett kvarter inte kan bebyggas. Siktlinjer i gator är en 
viktigare fråga. Det blir mer liv i området med fler boende och fler 
arbetande i kvarteret, dessutom tillkommer förhoppningsvis kunder och 
besökande till lokalerna i kvarteret.  
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