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Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling med blandad 
bebyggelse av kvarteret Skepparen med närområde. Samt att möjliggöra för en 
tingsrättsbyggnad i kvarteret exponerade läge mot Norra Promenaden och 
Packhusgatan. Kvarteret Skepparen ligger inom en kulturhistorisk viktig 
stadsmiljö i Norrköpings innerstad och gränsar till viktiga utvecklingsområden, 
därmed ska ny bebyggelse utföras med en hög arkitektonisk nivå.  

Detaljplanen möjliggör för blandade användningar inom kvarteret med kontor, 
bostäder, parkering i olika former och centrumverksamheter. Kvarteret ska 
innehålla en tät och stadsmässig bebyggelse som så lång det är möjligt placeras i 
kvartersgräns och innehålla varierade höjder. Detaljplanen möjliggör för en 
omvandling av allmän platsmark, del av Slottsgatan och del av Norra 
Promenaden. Omvandlingen ska resultera i attraktiva stadsrum i första hand 
gångare och cyklister. Utvecklingen av stadsrummen möjliggör för en utveckling 
av grönstrukturen och naturmiljön i staden.  

Detaljplanen möjliggör för att begränsa flödet av dagvatten till det kommunala 
dagvattensystemet och motverka sättningsrisk inom kvartersmarken. Därmed 
regleras andelen öppen mark och grönytefaktor i detaljplanen.  

Detaljplanen är förenlig med gällande Översiktsplan för staden Norrköpings 
kommun, antagen 19 juni 2017. Planområdet ligger inom område med 
utvecklingsstrategin, Förtätning innerstaden och inom en gestaltningsmässigt 
extra viktiga miljö ”Innerstaden”. 

Kvarteret Skepparen består idag av en stor parkeringsplats med cirka 250 
parkeringar. I dag används parkeringsplatsen för angränsande arbetsplatser, 
kontor, boende och pendlare. Som en konsekvens av exploateringen av kvarteret 
Skepparen kommer markparkeringar försvinna och ett stort antal träd kommer 
behöva tas ner. Som kompensation för parkeringsbortfallet möjliggör detaljplanen 
för mobilitetshus, med olika typer av parkeringslösningar för behovet i det egna 
kvarteret och i närmiljön till kvarteret. En markanvisningstävling kommer utlysas 
för den del av kvarteret som inte är låst till Tingsrätten. Som kompensation för de 
parklindar som behöver tas ner inom kvarteret kommer nya träd planteras inom 
allmän platsmark - Orangerigatan, för att utveckla stråket till ett grönt 
rekreationsstråk. Planarbete ska också undersöka möjligheten att plantera fler träd 
i Norra Promenadens allé. Inom kvartersmarken ska träd också planteras.  

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan och detaljplanen miljöpåverkan behöver inte undersökas ytterligare 
i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Den aktuella detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan-och 
bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. 
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1. Inledning 
1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta i skala 1:500 med bestämmelser 

Till planhandlingarna hör även: 
• Planbeskrivning 
• Behovsbedömning 
• Samrådsredogörelse (vid granskning) 
• Granskningsutlåtande (vid antagande) 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 

 

Plankartan är juridiskt bindande. 

Beskrivning av ändringar som gjorts i planbeskrivningen finns i 
samrådsredogörelsen och i utlåtandet. 

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

Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en 
särskild angiven genomförandetid, som är minst 5 och högst 15 år. Efter att 
genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla på samma sätt som innan med 
den skillnaden att planen då kan ersättas, ändras eller upphävas utan att berörda 
kan ställa ersättningsanspråk för förlorade rättigheter. 

Se kommunens hemsida för mer information. 

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

Standardförfarande 
I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tillämpas standardförfarande, enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Planprocessen 
följer som sådan: 

 

Figur 1. Planprocessen, standardförfarande  

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

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

Antagande 
Det slutliga planförslaget tas upp för beslut om antagande. Detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige efter godkännande i samhällsbyggnadsnämnden. De flesta 
detaljplaner antas dock 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. 
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Laga kraft 
En detaljplan vinner laga kraft om ingen har överklagat beslutet om att anta 
detaljplanen eller om samtliga överklaganden avslås. Länsstyrelsen ska inte heller 
ha valt att överpröva beslutet. 

2. Planens huvuddrag 
2.1 Planområdet 
Lägesbestämning, areal och begränsning 
Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Norrköpings innerstad, cirka 400 
meter från Norrköpings centralstation inom stadsdelen Saltängen. Planområdet 
omfattas av kvarteret Skepparen, del av Norra Promanden, del av Packhusgatan 
och del av Slottsgatan. Området avgränsas av byggnadsminnet Norra Promenaden 
i norr, kvarteret Spinnhuset i söder med hotell och kontor. Orangerigatan och 
kvarteret Presidenten med dess kontorskomplex i väster och i öst Packhusgatan 
och vidare Inre hamnen. I dag används kvarteret Skepparen som parkeringsplats 
för angränsande arbetsplatser, kontor, boende och pendlare. Närheten till Inre 
hamnen, Butängen och centralstationen är viktiga för planområdets attraktivitet 
och läge i staden. 

Planområdets areal uppgår till cirka 11 000 kvadratmeter. 

 

Figur 2. Orienteringskarta som visar planområdets läge i innerstaden markerat 
med rött. Karta: Norrköpings kommun. 
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Figur 3. Flygfoto från 2019 som visar kvarteret Skepparen. Karta: Norrköpings 
kommun. 
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Figur 4. Bildkollage som visar planområdet. Foto: Emma Wester, 2019-06-19. 
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Markägoförhållanden 
Inom planområdet ligger fastigheterna Skepparen 1, Skepparen 2, Skepparen 3, 
Skepparen 4, Skepparen 5, del av Saltängen 1:1, Saltängen 1:12, Saltängen 1:13, 
Saltängen 1:14 och Saltängen 1:15. 

Samtliga fastigheter ägs av Norrköping kommun. 

Inom planområdet finns inga rättigheter för ledningar och anläggningar för 
eldistribution (avtalsservitut) och väg (officialservitut). 

 

 

Figur 5. Planområdet med den befintliga fastighetsindelningen. Karta: 
Norrköpings kommun.  
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2.2 Planens syfte  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling med blandad 
bebyggelse av kvarteret Skepparen med närområde. Samt att möjliggöra för en 
tingsrättsbyggnad i kvarteret exponerade läge mot Norra Promenaden och 
Packhusgatan. Kvarteret Skepparen ligger inom en kulturhistorisk viktig 
stadsmiljö i Norrköpings innerstad och gränsar till viktiga utvecklingsområden, 
därmed ska ny bebyggelse utföras med en hög arkitektonisk nivå.  

Detaljplanen möjliggör för blandade användningar inom kvarteret med kontor, 
bostäder, parkering i olika former och centrumverksamheter. Kvarteret ska 
innehålla en tät och stadsmässig bebyggelse som så lång det är möjligt placeras i 
kvartersgräns och innehålla varierade höjder. Detaljplanen möjliggör för en 
omvandling av allmän platsmark, del av Slottsgatan och del av Norra 
Promenaden. Omvandlingen ska resultera i attraktiva stadsrum i första hand 
gångare och cyklister. Utvecklingen av stadsrummen möjliggör för en utveckling 
av grönstrukturen och naturmiljön i staden.  

Detaljplanen möjliggör för att begränsa flödet av dagvatten till det kommunala 
dagvattensystemet och motverka sättningsrisk inom kvartersmarken. Därmed 
regleras andelen öppen mark och grönytefaktor i detaljplanen.  

 

2.3 Planens bakgrund  
Norrköpings centrala delar växer snabbt och nya områden för verksamheter och 
service behöver tillskapas för en växande befolkning i Norrköping. Det aktuella 
området är strategiskt viktigt för att framförallt skapa nya arbetsplatser i närhet av 
resecentrum.  

Under våren 2017 ansökte mark och exploatering (nuvarande exploatering) om 
ändring/ny detaljplan för fastigheterna Skepparen 1-5, Saltängen 1:12-15 och del 
av Presidenten 1 inom Saltängen i Norrköping. Med syfte att pröva 
användningarna kontor, lokaler, bostäder och parkeringsgarage, samt en eventuell 
tingsrätt inom kvarteret Skepparen.  

Norrköpings tingsrätt har vuxit ur sina lokaler och byggnaden uppfyller inte 
kraven ur säkerhetsynpunkt, vid Olai Kyrkogata 58. Under hösten 2018 och våren 
2019 aktualiserades frågan om behovet av en ny tingsrättsbyggnad i staden. 
Domstolsverket hade genomfört en upphandling och Sernekes förslag, ritat av 
ÅWL arkitekter på ny tingsrätt vann upphandlingen och den nya byggnaden 
skulle placeras inom kvarteret Skepparen. Under året 2019 har 
samhällsbyggnadskontoret genomfört en förstudie tillsammans med berörda 
intressenter för tingsrätten, för att analysera tingsrättens placering och utformning 
inom kvarteret Skepparen.  
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Under maj 2019 satte planarbetet igång. Under planarbetet har ON Arkitekter 
arbetat med att optimera tingsrätten  

Fastigheten Presidenten 1 har utgått ur planområdet. Fastighetsägaren ville inte 
vara med i planarbete.  

 
 

3. Planförslag 
3.1. Övergripande stadsbyggnadsidé 
Den övergripande stadsbyggnadsidé som gäller för hela stadsdelen är att skapa en 
levande bland- och kvartersstad. En blandning av funktioner, byggnadstyper och 
boendeformer ska ske inom rutnätsplanens ramar, där kvarteren har en offentlig 
utsida och en mer privat och informell insida och gårdsmiljö. 

Målsättningen för planområdet är att återupprätta bebyggelse inom kvarteret 
Skepparen som har en hög arkitektonisk nivå och mångfald inom en 
kulturhistorisk viktig miljö i Norrköping. Kvarteret ska innehålla en tät och 
stadsmässig bebyggelse.  

Målsättningen är också att förbättra publika platser och stråk i anslutning till 
kvarteret Skepparen, och att planera för mobilitet i form av ett mobilitetshus i 
stället för enbart parkering för bilar. Ett mobilitetshus, till skillnad från ett 
traditionellt parkeringshus, innebär att olika tjänster för mobilitet och funktioner 
samlas i en gemensam anläggning, som till exempel cykelparkering och bilpool. 
Läs mer om mobilitetåtgärder under 5.5 Gator och trafik – parkering.  

Kvarteret Skepparen ligger inom stadsdelen Saltängen och har en stark relation till 
utvecklingen av Inre hamnen men även den framtida utvecklingen av Butängen.  
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Figur 5. Kartan visar utvecklingsområden i nära anslutning till planområdet och 
det sammanhang som planområdet ska bli en del av. Platsen för planområdet 
redovisas med grön prick. Karta: Norrköpings kommun.  
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3.2. Innehåll 
Med ny bebyggelse inom kvarteret Skepparen blir det avrivna kvarteret läkt och 
återställt. Bebyggelsen är utformad med hög arkitektonisk nivå där balans mellan 
samspel och variation till den omkringliggande bebyggelsemiljön är synlig. 
Bebyggelsens ska artikuleras genom varierad gestaltning, gedigna material och 
hög detaljeringsgrad. Arkitekturen ska tydligt spegla den tid vi lever i. 

Samrådsförslaget möjliggör för en flexibel detaljplan som kan öppna upp för 
många olika lösningar på ny bebyggelse inom kvarteret Skepparen. Tingsrättens 
placering och gestaltning mot Norra Promenaden är klar, men resten av kvarteret 
ska hitta sin slutliga utformning i en markanvisningstävling kommer att 
genomföras under senhösten 2020. Samrådsförslaget presenterar därmed inga 
inspirationsbilder eller volymstudier utan det kommer troligtvis att redovisas vid 
granskning av detaljplanen.  

På grund av detaljplanens syfte och centrala läge i staden gäller: 

 

Innan bygglov beviljas ska exploatören samråda med stadsarkitekt 
om byggnadens utformning och arkitektoniska ambitioner. 
Bygglovshandlingarna ska skriftligen godkännas av 
stadsarkitekten innan bygglov beviljas. 

 

Kvarteret kommer att delas in i minst tre olika fastigheter vilket innebär att det 
kommer bildas släpp mellan husen. I kvarterets mest exponerade läge mot Norra 
Promenaden möjliggörs för stadens nya tingsrätt. I den aktuella detaljplanen 
föreslås marken att planläggas med kvartersmark för en domstolsverksamhet 
och/eller kontor och centrumverksamhet (K1C), centrumverksamhet får anordnas i 
hela bygganden. Fyra stycken av de befintliga parklindarna ska va kvar ock 
skyddas i detaljplanen, 5,5 meter från stam till gräns för byggrätt.  Med en fortsatt 
utbyggnad av kvarteren längs med Norra Promenadens allé stärks kopplingen 
mellan Saltängen och Inre hamnen.  

I kvarteret närmast Packhusgatan föreslås också planläggning för parkering i form 
av ett mobilitetshus, ej endast parkeringshus, centrum, bostäder och teknisk 
anläggning; nätstation. Centrumverksamhet möjliggörs i hela byggnaden. 
Bostäder möjliggörs inom användningen för att skapa en flexibilitet inom 
området.  Nätstationen får endast vara inbyggd i huvudbyggnad (P1CBE1). I 
hörnet Slottsgatan, Orangerigatan föreslås användningen bostäder, centrum och 
teknisk anläggning nätstation (BCE1). Nätverksstationen får vara fristående 
tillfälligt och för att sedan byggas in i huvudbyggnad.  

För användningsområden BCE1 och P1CBE1 gäller en total bruttoarea 17 000 
kvadratmeter (BTA), varav parkering för bilar i mobilitetshus får max utgöra en 
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bruttoarea 8000 kvadratmeter av den totala bruttoarean. Minst 30 procent ska vara 
öppen kvartersmark, (exklusive förgårdsmark) som inte får underbyggas. Mot 
Slottsgatan föreslås föregårdsmark på 4 meter. 

Figur 6. Kartan visar kvarteret Skepparens indelning i olika 
användningsområden. Karta: Norrköpings kommun.  
 

Som en konsekvens av exploateringen av kvarteret Skepparen kommer 
markparkeringar försvinna och ett stort antal träd kommer behöva tas ner. Som 
kompensation för parkeringsbortfallet möjliggör detaljplanen för mobilitetshus, 
med olika typer av parkeringslösningar för behovet i det egna kvarteret och i 
närmiljön till kvarteret. En markanvisningstävling kommer utlysas för den del av 
kvarteret som inte är låst till Tingsrätten. Som kompensation för de parklindar 
som behöver tas ner inom kvarteret kommer nya träd planteras inom allmän 
platsmark - Orangerigatan, för att utveckla stråket till ett grönt rekreationsstråk. 
Planarbete ska också undersöka möjligheten att plantera fler träd i Norra 
Promenadens allé. Inom kvartersmarken ska träd också planteras.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

16(79)   
Vårt diarienummer 

SPN 2017/0130 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

 

1.1 Tingsrätten 
Tingsrätten är en friliggande byggnad med en hög arkitektonisk nivå. Utifrån 
byggnadens samhällsviktiga funktion och den centrala och viktiga platsen i staden 
så ska byggnaden och platsen runt byggnaden utföras i hög kvalité i val av 
uttryck, fasadmaterial och utförande. Byggnaden som orienterar sig mot 
Packhusgatan där också den publika entrén till byggnaden finns. Byggnaden 
utmärker sig också med den växande, mjuka formen som terrasseras mot öst. Fyra 
av parklindarna längs med Orangerigatan kan bevaras och kommer att skyddas i 
detaljplanen. En kvartersgata möjliggörs inom kvarteret för nödvändig trafik till 
tingsrätten. Tingsrätten uppförs i 4 våningsplan cirka 18 meter högt. Där de två 
första våningarna är 5 meter höga och resterande två är 4 meter vardera. Höjden 
på tingsrätten motsvarar därför 6 våningar på ett bostadshus.  

 

 

Figur 7. Tidig rendering för förslag på Tingsrättsbyggnad. Illustration: 
Serneke/ÅWL Arkitekter. 
 

En parkeringsplats för rörelsehindrade placeras i anslutning till entrétorget med 
angöring från kvartersgatan. Enligt Norrköpings kommuns parkeringsnorm ligger 
kvarteret inom innerzonen, här finns goda möjligheter för resande med 
kollektivtrafik, med tåg, buss eller spårvagn. Områdes nås också enkelt med för 
gångare och cyklister. Inom innerzonen ska mobilitetslösningar främjas.  
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Enligt parkeringsnormen ska tingsrätten lösa cirka 10 stycken parkeringsplatser 
men det går också att lösa på flera sätt till exempel inte i direkt anslutning till 
byggnaden utan hyra parkeringsplatser i områdes närhet. Detaljplanen förespråkar 
att attraktiv cykelparkering ska ordnas i första hand över att prioritet markyta för 
markparkeringar till tingsrätten.  

Intressenten, domstolsverket har inga krav på parkeringar. Besöksparkeringar kan 
lösas i ”centrum” och de god kollektivtrafik möjligheterna gör att kvarteret inte 
behöver lösa parkeringar till besökare eller arbetande. Samrådsförslaget möjliggör 
för att parkeringsplatser kan ordnas inom kvartersmarken för tingsrätten. Figur 8 
visar att 12 parkeringsplatser kan ordnas mellan träd och byggnad. Parkering för 
bilar för de som arbetar i tingsrättsbyggnaden ska placeras i ett första skede mot 
den västliga fasaden om det inte löses på annan plats, och som i ett senare skede 
kan inhysas inom mobilitetshuset. 

 

 

 

Figur 8. Situationsplan för tingsrätten. Illustration: ON Arkitekter. 
 
I samrådsförslaget presenteras en kvartersgata som i första hand behövs för 
tingsrätten. Kvartersgatan är planlagd med prickmark och ska genomföras genom 
tillskapande av en gemensamhetsanläggning. Eventuellt behövs ett servitut som 
ger tingsrätten rätten att kunna köra ut på användningsområdet för bostäder. 
Antalet fordon som rör sig genom kvarteret kommer vara begränsat därför skulle 
en shared space lösning där gångare, cyklister och fordon samsas på en yta kunna 
fungera och kvartersgatan ska vara enkelriktad. Angöring till tingsrätten med 
frihetsberövade sker från kvartersgatan samt godsleveranser och sophantering. 
Kriminalvårdens bilar, sopbilar och leveranser avser att angöra från Orangerigatan 
och köra ut på Slottsgatan.  
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Innan detaljplanen går på granskning kommer en återvändsgata med vändplats i 
anslutning till entrétorg till tingsrätten att analyseras som i så fall kan ersätta 
kvartersgatan. En teknisk utredning är beställd som kommer förslå lämpliga 
sektioner för genomgående kvartersgatan alternativt kvartersgata med vändplats. 
Förslagen kommer att presenteras till granskningen av detaljplanen.  

 

Mobilitetshus och bostäder 
Mot packhusgatan möjliggörs för ett mobilitetshus med parkering, kontor, 
bostäder och centrumfunktioner. Mobilitetshuset ska kunna inrymma hela 
kvarterets bilparkeringsbehov men också ett behov som finns i närmiljön till 
kvarteret. Mobilitetshuset kommer att erbjuda minst 250 bilparkeringsplatser och 
som mest i samrådsförslaget 400 stycken. In- och utfart kan möjliggöras från 
Slottsgatan i första hand. På längre sikt ska tingsrättens eventuella parkering för 
arbetande och kunna möjliggöras i mobilitetshuset. Detlajplanen möjliggör för 
verksamhetslokaler ska placeras i mobilitetshusets bottenvåning mot tingsrättens 
entrétorg.  

Inom kvarteret Skepparen kommer delar av området planläggas för parkering. Att 
planera för mobilitet istället för parkering är ett relativt nytt tillvägagångssätt. Ett 
förtydligande inom projektet behövs med vad som avses med mobilitet och 
mobilitetshus. 

Ett mobilitetshus, till skillnad från ett traditionellt parkeringshus, innebär att olika 
tjänster för mobilitet och funktioner samlas i en gemensam anläggning. Det kan 
röra sig om parkering för bilpool, hyrbilar, laddinfrastruktur, cykelpool, 
cykelverkstad, leveransskåp, mm.  Men även parkering för privata bilar. 
Pendlarparkering ersätts på annan plats, se avsnitt 5.5 Gator och trafik – 
Parkering. Mobilitetshuset kan även innefatta andra funktioner på flera plan, 
såsom bostäder och kontor. Eftersom platsen är bullerutsatt från bland annat 
Packhusgatan föreläs bostäderna vändas inåt i kvarteret se exempel på lösning, 
figur 9. Det innebär att mobilitetshuset sitter ihop med bostäderna. 
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Figur 9. Exempel på parkeringshus och bostäder. Källa: Tengbom och Rikshem. 
 
I hörnet mot Orangerigatan/Slottsgatan möjliggör detaljplanen för flerbostadshus. 
Samrådsförslaget föreslår relativt hög exploatering inom kvartersmarken för 
bostäder. Bebyggelsen ska placeras i kvartergräns mot Orangerigatan/Slottsgatan. 
Lägg till generell bestämmelse: För användningsområden BCE1 och P1CBE1 
gäller en högsta byggnadshöjd för byggnader på 30 meter från färdig mark. Det 
motsvarar höst antal våningar får uppföras till cirka 10 våningar. För att möta 
bebyggelsen inom kvarteret Spinnhuset söder om kvarter skepparen ska 
bebyggelsen vara lägre mot Slottsgatan. Del av byggnad eller byggnad mot 
Slottsgatan får uppföras med en byggnadshöjd på 12 meter. För att få en fin 
siktlinje från strömmen mot Norra promanden föreslås att balkongerna ska vara 
inskjutna. Mot Tingsrätten får det inte uppföras balkonger utan endast fransk 
balkong. 
 
Parkering för bostäderna ska förläggas inom mobilitetshuset, det motsvara cirka 
80-100 parkeringsplatser i mobilitetshuset.  

 

Allmän platsmark park/gata 
En lokalgata inom Norra Promenaden får ny gestaltning med parkmark mellan 
kvarteret och trädallén. En omgestaltning av området görs i syfte att skapa en 
trevlig plats framför tingsrättsbyggnaden och skapa mera grönytor närmast träden 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

20(79)   
Vårt diarienummer 

SPN 2017/0130 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

i Norra Promenaden för att minska andelen hårdgjorda ytor. I samrådsförslaget 
planläggs marken med park, det innebär att olika funktioner i form av 
platsbildningar, gång- och cykelstråk plantering och  dagvattenhantering. 
Planläggningen innebär att en infart från körfältet inom Norra Promenaden stängs 
av och att markparkeringar, 16 stycken försvinner. Därmed kommer fordonstrafik 
från avsatt parkområde förvinna. Parkeringsplatserna för pendlar ersätt inte inom 
detaljplanen.  

Slottsgatan planläggs med en bredd på cirka 10 meter i samrådsförslaget.  

En teknisk utredning är beställd som kommer föreslå gestaltning av parkmarken 
och sektioner för gata. Förslaget kommer presenteras till granskningen av 
detaljplanen.  

3.3. Bestämmelser på plankartan 
 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

Allmänna platsmarker 
 
GATA   Lokal trafik 
GATA1  Gång och cykeltrafik 
PARK  Park och gång- och cykeltrafik 

Kvartersmark 

BCE1  Bostäder, centrum, teknisk anläggning: nätstation. 
Nätstation, endast inbyggd i huvudbyggnad, får 
tillfälligt stå fristående. 

K1C  Domstolsverksamhet och/eller kontor, centrum. 

P1CBE1  Parkering: mobilitetshus, centrum, bostäder, tekniska 
anläggning: nätstation, Mobilitetshuset, ej endast 
parkeringshus för bilar. Nätstation, Nätstation endast 
inbyggd i huvudbyggnad, får tillfälligt stå fristående. 

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 

För användningsområden BCE1 och P1CBE1 gäller en total bruttoarea på 17 000 
kvadratmeter (BTA), varar parkering för bilar mobilitetshus får max utgöra en 
bruttoarea på 8000 kvadratmeter av den totala bruttoarean.  

För användningsområdet BCE1 gäller minst 30 procent ska vara öppen kvartersmark 
(exklusive förgårdsmark) som inte får underbyggas.  

 

 

 

 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

21(79)   
Vårt diarienummer 

SPN 2017/0130 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

 

n1 Träden får inte fällas annat än säkerhetsmässiga skäl 
eller naturvårdsskäl. Schaktning och anläggning får ej 
påverka träden inklusive dess rotsystem. 

n2  Träd ska finnas med en sluthöjd på minst 12,0 meter, 
minst 3 träd.  

n3  Marken ska vara öppen för körbar yta från kvartersgata 
till allmän platsmark, GATA, mot gräns för 
användningen P1CBE1. 

n4  Entrétorg ska finnas mot Packhusgatan.  

n5   Grönytefaktor 10 procent (exklusiv förgårdsmark och 
gröna tak) inom öppen kvartersmark. 

kvartersgata Trafik till användningen K1C. Ska vara öppen för 
angöring till BCE1. 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

p1 Byggnad ska placeras i gräns mot Packhusgatan och 
GATA. 

p2 Byggnad ska placeras i gräns mot Orangerigatan, 
Slottsgatan. 

p3 Byggnad ska placeras i gräns mot allmän platsmark 
PARK. 

IV Högsta antal våningar. 

För användningsområden BCE1 och P1CBE1 gäller en högsta totalhöjd på 30,0 
meter från färdig mark för byggnader, del av byggnad eller byggnad mot Slottsgatan 
får uppföras med en byggnadshöjd på 12,0 meter 

v1  Bottenvåningens våningshöjd ska var minst 3,6 meter. 

v2 Färdigt golv ska vara minst 0,8 meter över nivå för 
anslutande allmän platsmark. 

v3 Balkonger får inte placeras mot användningen K1C, 
endast fransk balkong. 

v4 Balkonger får inte skjuta ut över allmän plats. 

v5 Entrédörr får inte slå ut över allmän plats. 
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4. Tidigare ställningstaganden 
4.1. Översiktsplaner 
Detaljplanen är förenlig med gällande Översiktsplan för staden Norrköpings 
kommun, antagen 19 juni 2017. Planområdet ligger inom område med 
utvecklingsstrategin, Förtätning innerstaden och inom en gestaltningsmässigt 
extra viktiga miljö ”Innerstaden”. 

Strategin inom förtätning innerstaden är att centrum ska utvecklas med blandad 
bebyggelse av hög arkitektonisk karaktär där det är av stor vikt att tillräckliga ytor 
för service finns kvar. Bottenvåningar ska i största möjliga mån inrymma lokaler 
för handel eller andra servicefunktioner. Parkeringsplatser för bil behövs, men tar 
samtidigt upp stora ytor i staden. Utvecklingen bör därför gå mot fler och 
effektivare parkeringsanläggningar och färre markparkeringar. Parkeringar för bil 
ska i normalfallet förläggas i anläggning eller under mark. 

I de gestaltningsmässigt extra viktiga miljöerna, ska särskilt stor omsorg läggas 
vid utformning av ny bebyggelse, nya gaturum och nya parker. Norrköping ska stå 
för kvalitativ arkitektur och en hög ambitionsnivå från alla aktörer. 
Översiktsplanen anger att Norrköpings kommuns riktlinje för arkitektur och 
samhällsbyggnad ska gälla i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden - från tidig 
idé till färdig byggnad eller plats. 

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping antagen 2010 utgör del 
av kommunens översiktsplan. Den anger ”Saltängen ... i Norrköping liksom andra 
markytor nära resecentrumen behöver bebyggas tätt och stadsmässigt. Områdena 
bör få ett blandat innehåll med bostäder, service och en stor andel verksamheter 
som kan dra fördelar av den höga tillgängligheten.” (GÖP2010, sid. 56). 

 

Pågående arbete med en grönstrukturplan 
Kommunen arbetar med att ta fram en grönstrukturplan som ska säkerställa en 
övergripande funktionell framtida grönstruktur i staden Norrköping. 
Grönstrukturplanen ska bidra till en effektiv och ändamålsenlig 
samhällsbyggnadsprocess, där grönstrukturplanen ger underlag för 
ställningstaganden och inriktningar i exempelvis detaljplaneprocessen. 
Grönstrukturplanen kommer utgöra ett underlag för nästa översiktsplan.  

Norrköpings grönstruktur ska innehålla ett rikt växt- och djurliv, finnas nära och i 
många olika former som ger rika upplevelser för alla. När staden växer och 
förtätas och invånarantalet ökar ska staden möta behovet av grönska. De gröna 
stråken länkar samman parker, torg och natur för både människor och växt- och 
djurlivet. En tät stad kräver effektivt markutnyttjande. Funktioner som lek, vila 
och rekreation kombineras med livsmiljöer för djur och växter. Genom en 
medveten planering skapas förutsättningar för ekosystemtjänster.  
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Exempel på riktlinjer i grönstukturplanen:  

• Grönstrukturen ska finnas inom gångavstånd från hemmet och en 
rik variation av upplevelser och aktiviteter ska finnas inom 
samtliga stadsdelar. I staden ska flera stora park- eller 
naturområden finnas som är målpunkter för alla stadens invånare 
och besökare. 

• Vid utveckling av staden skall hänsyn tas till skyddade områden 
och hotade och fridlysta arter. Kommunen ska arbeta för att skydda 
områden med höga naturvärden. 

Kartorna nedanför visar planområdes sammanhang till befintlig och framtida 
grönstruktur enligt grönstrukturplanen.  

 

Figur 10. Kartan visar gröna rekreationsstråk i planområdets närmiljö samt 
befintliga grönområden. Norra Promenaden fungerar både som en stadspark och 
grönt rekreationsstråk i framtiden. Platsen för planområdet redovisas med grön 
prick. Karta: Norrköpings kommun.  
 
Kartan illustrerar hur planområdet berörs av att Orangerigatan i framtiden ska 
utgöra en del av ett grönt rekreationstråk. I planförslaget har större delen av de 
befintliga träden som står längs Orangerigatan tagits bort. Det uppstår en 
intressekonflikt mellan bevarandet av befintlig grönstruktur och viljan att placera 
ny bebyggelse i kvartersgräns. Som kompensation för borttagande av träd inom 
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kvarteret ska en ny trädrad planteras längs Orangerigatan som  Det är något som 
behöver utredas vidare i det fortsatta arbetet med detaljplanen.  

 

Figur 11. Kartan visar befintliga grönområden och framtida grönområden 
indelade i olika kategorier. Platsen för planområdet redovisas med grön prick.  
Karta: Norrköpings kommun.  
 

4.2. Riksintressen 
Kulturmiljövården E52, Norrköpings stad. 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, Norrköpings stad. 
Uttryck för riksintresset som har med planområdet att göra är:  

• Landets första rätvinkliga rutnätsplan på Saltängen från 1613 och det 
därmed sammanhängande Johannisborgs slottsruin, samt den 
dominerande rutnätsplanen från mitten av 1600-talet.  

• Den äldre stadens mer småskaliga bebyggelse, kyrkor och offentliga 
byggnader och den storstadsmässiga stenstadsbebyggelsen från 1800-
talets slut. Gaturummens och torgens karaktär och stadens siluett.  

• De allékantade promenaderna, och offentliga byggnader, parker och 
planteringar i anslutningar till dessa.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

25(79)   
Vårt diarienummer 

SPN 2017/0130 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

• Rester av gamla infartsvägar och andra spår av det landskap som 
tidigare omgav stadskärnan. 

 

För riksintresset gäller följande rekommendationer: 

• Förändringar av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska ske 
med varsamhet. Underhållsarbeten ska utföras med traditionella 
metoder och material.  

• Ny bebyggelse ska anpassas till miljön vad gäller läge, utformning, 
material och färgsättning. 

• Vid planerade väsentliga förändringar ska samråd ske med 
länsstyrelsen. 

• Riksintresset skyddas av Miljöbalken. Det råder inget byggförbud 
inom riksintresseområdet. Det går att bygga eller exploatera inom 
riksintresset, men endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
skadar natur- och kulturvärdena. 

 

 

Figur 12. Kartan visar avgränsningen för Kulturmiljövården E52, Norrköpings stad. 
Karta: Norrköpings kommun.  
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Riksintresse flygzon 
Planområdet ligger inom ”riksintresse flygzon”, enligt länsstyrelsens definition. 
Framtida bebyggelses byggnadshöjd kommer, genom planbestämmelser, att 
begränsas av kraven på flyghinderhöjd. Detta innebär att ny- och ombyggnation 
kommer att begränsas av den flyghinderhöjd som gäller i området. 

Inom planområdet gäller en flyghinderhöjd om +54,7 meter över nollplanet. Detta 
innebär att nya byggnader och föremål, eller påbyggnader på existerande 
byggnader och föremål, inte får överskrida en totalhöjd om 54,7 meter över 
nollplanet. 

Totalhöjden för bebyggelsen i samrådsförslaget är 30,0 meter och inflygningen 
påverkas inte. 
 

Totalförsvaret, Malmens flottiljflygplats, Linköpings 
kommun 
Planområdet ligger inom riksintresse för totalförsvaret, Malmens flottiljflygplats.  
 

4.3. Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av strandskyddet. 
 

4.4. Övriga skyddsområden 
Byggnadsminne – Norra promenaden 
Planområdet omfattar en del av Norra Promenaden. Promenaderna är sedan 1994 
byggnadsminne. Det betyder att de ska bevaras för framtiden. Skyddsområdet 
omfattar hela gaturummet från kvarter till kvarter.  
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Figur 13. Byggnadsminnets avgränsning markerat i rött. Byggnadsminnet omfattar hela 
gaturummet. Planområdes avgränsning i orange. 

I länsstyrelsen beslut kan man läsa följande: 

• Inom alléområdet får inte byggnader eller fasta anordningar uppföras, inte 
heller andra åtgärder som innebär ändring av områdets karaktär. 
Skyddsområdet för alléerna gäller hela gaturummet, från kvartersmark till 
kvartersmark. 

• Alléerna ska vårdas och underhållas så att karaktären bevaras. Vård, 
underhåll och föryngring ska ske enligt skötselplan och åtgärdsprogram 
som Norrköpings kommun upprättat. Trädfällning utan länsstyrelsens 
tillstånd får ske endast i enighet med åtgärdsprogrammet. 

Promenaderna omfattas även av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken läs 
mer under nästa rubrik.  

Länsstyrelsen prövar både frågor som berör byggnadsminnet och biotopskyddet, 
och ska kontaktas vid en förändring eller risk för negativ påverkan.  

Planområdesgränsen omfattar del av skyddsområdet för Norra Promenaden. 
Samrådsförslaget möjliggör för parkmark bland annat i syfte att återskapa mer 
gräsmark och ny plantering av träd inom allén. Samt att möjliggöra för kontor, 
tingsrätt i anslutning till skyddsområdet inom kvarteret Skepparen, där ny 
bebyggelse kommer att uppföras i kvartersgräns.   
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En ansökan om ingrepp i byggnadsminnet kommer göras. Ett inledandet möte 
med länsstyrelsen kommer att genomföras innan detaljplanen ställs ut för 
granskning.  

 

Generellt biotopskydd – allé (7 kap 11§) 
Planområdet omfattar träd som är skyddade enligt det generella biotopskyddet för 
alléer. Skyddet syftar till att skydda värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter. 
Skyddet innebär att man inte får utföra åtgärder som kan skada naturmiljön. Enligt 
bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
är definitionen av allé: Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består 
av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i 
övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.  
 

Norra Promenaden 
Norra Promenadens alléer omfattas av skyddet. Exploateringen inom kvarteret 
Skepparen påverkar inte promenaden negativt. Planarbetet undersöker 
förutsättningen för kompletterade plantering av nya träd i Norra Promenaden. 

Kvarteret Skepparen 
Inom kvartersmarken finns även två trädrader, 18 stycken parklindar som 
uppfyller kriterierna för det generella biotopskyddet för alléer. Trädraden i mitten 
av parkeringsytan eller kvarteret omfattas inte av biotopskyddet för de ligger inte  
intill en väg. En naturvärdesbedömning av träden är genomförd inom ramen för 
planarbetet i syfte att undersöka om träden uppfyllde kriterierna för att omfattas 
av skyddet, samt trädens biologiska värden och vitalitet. I avsnitt 5.3 Natur 
beskrivs trädens biologiska värden. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att träden skyddas enligt det generella 
biotopskyddet. 
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Figur 14. Biotopskyddade träd inom kvarteret. Karta: Norrköpings kommun. 
 
En dispensansökan ska skickas in till Länsstyrelsen i syfte att pröva ett undantag 
från förbudet för 14 stycken parklindar. Huvudskälet till dispensansökan är att det 
generella biotopskyddet krockar med annan lagstiftning, riksintresset för 
kulturmiljövården, Norrköpings innerstad. Vilket för platsen innebär att 
kommunen vill återskapa byggelse i kvartersgräns för att tydliggöra rutnätsplanen. 
Samt att tingsrättensbyggnaden som prövas på platsen är av stort allmänt intresse.  

Planarbetet har prövat olika exploateringsförslag under framtagandet av 
detaljplanen och samrådsförslaget har resulterat i att fyra stycken av de 
biotopskyddade parklindarna närmast tingsrätten ska vara kvar och skyddas i 
planen, 5,5 meter skyddsområde från stam mot byggrätt. Ett bevarande av träden 
ger en fin inramning av den fristående tingsrättsbyggnaden.  

Träden inom Norra Promenaden påverkas positivt av samrådsförslaget där 
plankartan förses med parkmark intill Norra Promenaden, bland annat i syfte att 
återskapa en grönare miljö intill befintliga träd och ny plantering av träd inom 
allén. 
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4.5. Gällande detaljplaner 
Planområdet berörs idag av Byggnadsstadga för rikets städer, Regleringsplan för 
Slottsgatan och Stadsplan för kvarteret Buten samt 5 tomtindelningar. Gällande 
markanvändning  inom det aktuella planområdet ”park eller plantering”, ”gata 
eller torg”.  

Gällande detaljplaner är: 

• Byggnadsstadga för rikets städer (0581K-ÅLDER), fastställd 1874. 

• Regleringsplan för Slottsgatan (0581K-22A:116), fastställd 1916. 

• Stadsplan för kv. Buten, Nunnan m.fl. inom stadsdelen Saltängen i 
Norrköping (0581K-22A:1041), fastställd 1980. 

• Detaljplan för resecentrum, etapp1 inom Butängen, Nordantill och 
Saltängen i Norrköpings kommun (0581K-P00/11), laga kraft 2000-05-11. 

 

 
Figur 15. Gällande detaljplaner inom planområdet. Kartor: Norrköpings 
kommun.  
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Figur 16. Gällande detaljplaner inom planområdet. Karta: Norrköpings kommun. 

 

Gällande tomtindelning 
Inom planområdet finns följande gällande 5 tomtindelningar: 

• Skepparen 1, 4 och 5 omfattas av tomtindelning från 1920, akt 0581K-
22B:670. 

• Skepparen 2 omfattas av tomtindelning från 1927, akt 0581K-22B:671. 

• Skepparen 3 och Saltängen 1:13 omfattas av tomtindelning från 1800, akt 
0581K-22B:5044, ”av ålder bestående”. 

• Saltängen 1:12 och 1:14 omfattas av tomtindelning från 1900, akt 0581K-
22B:669. 

• Saltängen 1:15 omfattas av tomtindelning från 1943, akt 0581K-22B:955. 
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Figur 17. Gällande tomtindelningar inom planområdet. Kartor: Norrköpings 
kommun. 
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Upphävande av tomtindelning 
Genom denna detaljplan upphävs gällande fastighetsplaner (tomtindelningar) 
inom planområdet. Detta möjliggör bildandet av nya fastighetsindelningar inom 
området. För att kunna genomföra förändringar i fastighetsindelningen erfordras 
en lantmäteriförrättning, en ny tomtindelning för kvarteret.  

 

4.6. Program för planområdet 
Det finns inget antaget program för planområdet. 

 

4.7. Övriga kommunala beslut 
Beslut om planläggning 
Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) beslutade den 
23 maj 2017 att ge positivt planbesked till att inleda planarbete och ge 
Stadsbyggnadskontoret (samhällsbyggnadskontoret) uppdrag att upprätta ny 
detaljplan för fastigheterna Skepparen 1-5, Saltängen 1:12-15 och del av 
Presidenten 1 inom Saltängen i Norrköping. 

 
Riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad – 
Arkitekturstaden Norrköping 
Den 27 augusti 2018 beslutade kommunfullmäktiga om att anta Arkitekturstaden 
Norrköping som Norrköpings kommuns riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad. 
Riktlinjen ska gälla i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden – från tidig idé till 
färdig byggnad eller plats. Riktlinjen består av sju strategier och dessa ska 
efterföljas vid all form av byggnation som påverkar stadsbilden och stadsrummet. 

4.7.1.1. Arkitekturen ska berika 

4.7.1.2. Arkitekturen ska respektera sin omgivning 

4.7.1.3. Arkitekturen ska stärka kulturarvet 

4.7.1.4. Arkitekturen ska ha ett formspråk med hög kvalitet 

4.7.1.5. Arkitekturen ska främja social interring och interaktion 

4.7.1.6. Arkitekturen ska främja stadslivet 

4.7.1.7. Arkitekturen ska åldras vacker och värdigt. 
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Riktlinjer för ökad trädbyggnation i Norrköpings kommun 
Den 27 april 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta riktlinjer för ökad 
trädbyggnation i Norrköpings kommun. Syftet med denna riktlinje är att stimulera 
till och underlätta för ett ökat  träbaserat  byggande i Norrköpings kommun. 
Riktlinjen ska fungera som ett verktyg för att öka träbyggandet inom kommunen 
men även stimulera marknaden och näringslivet mot  ett ökat användande av trä i 
byggprojekt. Det handlar i första hand om flerbostadshus men det kan även 
innefatta andra byggnationer som exempelvis idrottsanläggningar  och broar. 
Syftet är också att öka kunskapen om träbaserat byggande och hur det kan bidra 
till en klimateffektiv samhällsutveckling i Norrköping. Riktlinjen riktar sig till 
Norrköpings kommuns kontor och bolag. 

1994 ändrades dock byggnormen och tidigare begränsning av materialval ersattes 
med ett funktionskrav på byggnader som ska  uppfyllas det vill säga att så länge 
konstruktionen klarar de funktionskrav som ställs så kan man bygga med vilket 
material som helst och hur högt som helst. Det innebär  att högre träbyggnader 
återigen är tillåtna. Trots detta så har det hittills inte byggts så mycket höga trähus 
i Sverige men det börjar ske en förändring och flera kommuner  har byggt högre 
träbyggnader de senaste åren. 

Dagens samhälle står inför stora klimatutmaningar och här kan en ökad andel 
byggande i trä bidra till en hållbarare samhällsutveckling. Studier visar att ungefär 
hälften av en byggnads klimatpåverkan sker under byggprocessen. Fortsätter vi att 
bygga som vi gör idag kommer klimatpåverkan från byggsektorn att fortsätta öka. 
Genom att använda olika byggmaterial och öka andelen hållbara material som trä 
kan vi bidra till en  klimateffektivare samhällsutveckling. 

 

Riktlinje för hållbar dagvattenhantering  
Den 30 april 2019 beslutad av KCVD, Forum för Kontorschef 
Samhällsbyggnadskontoret och Verkställande direktör, Nodra AB, att anta den 
nya riktlinje för dagvattenhantering som baseras den politiska riktlinjen för 
dagvatten, fastställd av kommunfullmäktige, 2019-01-28.   

Den nya riktlinjen tydliggör kommunens ambition för en hållbar 
dagvattenhantering utifrån Norrköpings kommuns vision 2035. Den ska även öka 
medvetenheten om hur alla samhällsaktörer inom och utanför kommunen kan 
bidra för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Den nya riktlinjen ska dessutom 
fungera som ett stöd i all samhällsbyggnad, från planering och byggande till 
förvaltning och drift. 

 

Riktlinje för parkering i Norrköpings kommun  
Riktlinjer för parkering, antagen av kommunfullmäktige 27 februari 2017,  
reglerar hur mycket parkering som en fastighetsägare eller verksamhetsägare 
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måste bygga. Riktlinjerna gäller både cykel- och bilparkering och ersätter den 
tidigare parkeringsnormen från 1983. 
 

Riktlinjer för parkering ska vara flexibla och möjliggöra alternativa 
parkeringslösningar vid framtida byggnation. På så sätt tvingas inte onödigt 
mycket bilparkering fram i centrala lägen där konkurrensen om marken är som 
störst. Eftersom parkeringsplatser för bil kostar mycket att anlägga och skötsel 
förväntas de nya riktlinjerna bidra till kostnadsbesparingar för fastighetsägare och 
övriga berörda. 

 

5. Planförutsättningar och 
förändringar 

5.1. Mark- och vattenanvändning 
Befintlig användning 
Större delen av planområdet är inte detaljplanelagt utan består idag av flera 
tomtindelningsplaner. Två detaljplaner överlappar planområdet med 
markanvändningen lokalgata och park och plantering, se avsnitt 4.5 Gällande 
detaljplaner.  

Föreslagen användning 
Planområdet planläggs med kvartersmark för ny bebyggelse med en kvartersgata 
inom kvarteret Skepparen. Slottsgatan kommer fortsättningsvis vara en lokalgata. 
Del av Norra Promenaden går från att vara lokalgata till parkmark.  

 

5.2. Bebyggelseområden 
Bebyggelsens och områdets nuvarande karaktär 
Kvarteret Skepparen är idag ett avrivet kvarter utan bebyggelse som sedan 1970-
talet varit en parkeringsplats med cirka 250 parkeringsplatser. Parkeringsytan 
består till största delen av en asfalterad och grusad yta samt en del mindre 
grönytor. Inom kvartersmarken finns idag 33 stycken träd som ramar in delar av 
kvarteret och delar in den stora parkeringsytan. Trädraderna ger en viss 
lummighet till området men samtidigt upplevs platsen som en enslig baksida.  
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Figur 18. Bildkollage från planområdet och en vy från gång- och cykelbron från 
Strömsholmen. Foto: Emma Wester, 2019-06-19, 2020-03-24 . 
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Den omkringliggande bebyggelsen tillsammans med Norra Promenaden präglar 
platsen. Byggelsen längs med Packhusgatans södra sida är sluten mot 
gaturummet, stängda fasader med varken entréer eller inblick i verksamheten. 
Packhusgatan med dess höga hastigheter längs leden ger också avtryck i området. 
Planområdet vetter mot eftersatta markytor vid kvarteret Presidenten som bidrar 
till att platsen upplevs ännu mer som en baksida.  

Det finns flera viktiga allmänna platser och stråk i kvarterets direkta närhet som 
gör kvarteret Skepparen till en attraktiv plats både nu och i framtiden. Norra 
Promenaden, Saltängsgatan med dess platsbildningar och grönstruktur, 
Kanontorget, gång-och cykelstråket över Strömsholmen.  
 

Förändringar 
Med ny bebyggelse inom kvarteret Skepparen blir det avrivna kvarteret läkt och 
återställt. Stadsbilden eller stadssiluett kommer att förändras i och med 
genomförandet av detaljplanen. I stadsdelen Saltängen är högsta bebyggelsen idag 
8 våningar. Samrådsförslaget möjliggör för att bebyggelsen får uppföras till 30 
meter från färdig mark, vilket innebär att 10 våningar kan uppföras. Saltängen har 
idag ett brokigt intryck med många olika stilepoker representerade. Stadsdelen är 
också tålig där rutnätsplanen skapar en robust struktur och i kvarteren kan det få 
uppstå mångfald och nyskapande arkitektur.  

Under arbetet med samrådshandlingarna har det prövats olika typer 
bebyggelsestrukturer för kvarteret. Dels placering av tingsrättsbygganden inom 
kvarteret och övrig bebyggelse i förhållande till tingsrättsbyggnaden. Det slutliga 
förslaget i samrådshandlingarna innebär en friliggande byggnad mot Norra 
Promenaden samt en flexibilitet för övrig bebyggelse inom vissa ramar. Som 
exempelvis att byggnaderna ska placeras i gräns mot gata och föreslagen 
exploateringsgrad och totalhöjd för bebyggelsen.  

Bearbetningen har inneburit många olika byggnadsstrukturer och höjder på 
bebyggelsen. Nedan följer några exempel på situationsplaner och volymstudier 
som har hanterats i processen. Höjderna har analyserats, alltifrån att möjliggöra ett 
punkthus i 17 våningar till 13 och slutligen 10 våningshus. Sänkningen av total 
byggnadshöjden beror på dels att hitta en lämplig kvartersstruktur och höjd som 
passar i närmiljön och i stadsdelen i stort samt utifrån platsens påverkan från 
trafikbuller.  
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Figur 19. Bildkollage av skisser för att hitta en bra placering av tingsrätten och 
övrig bebyggelse, skisser från volymstudie. Källa: ÅWL, ON Arkitekter och 
Norrköpings kommun.  
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Kulturmiljö 
Saltängen började bebyggas i början av 1600-talet efter en av landets tidigaste 
stadsplaner med regelbunden rutnätsform. Västra Saltängen har genomgått stora 
stadsbränder och även på annat sätt ändrat bebyggelsekaraktär flera gånger under 
1700- och 1800-talen. På 1970-talet var bebyggelsen mycket otidsenlig och 
ansågs inte värd att bevara. Stora delar revs för att lämna plats för de statliga 
verken i kvarteret Presidenten. Så även kvarteret Skepparen. På kartan från 1879 
framgår bebyggelsestrukturen tydligt.  

  
 
Figur 20. Bildkollage av kartor som visar hur kvarteret har förändrats från 1800-
talet till 1970-talet . Kartor: Norrköpings kommun. 
 

Det aktuella planområdet innehöll tidigare en tätbebyggd, småskalig stadsmiljö. 
De gamla fotografierna visar bebyggelsen inom och utanför planområdet. De 
småskaliga stenhusen är framträdande, precis som kullerstenslagda gatorna. Delar 
av 1800-talets småskaliga stadsbebyggelse fanns kvar ända in på 1970-talet. 
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Figur 21. Bildkollage av bilder från förr i tiden. Foton: Norrköpings kommun. 

Planområdet gränsar till kvarteret Spinnhuset där fyra kulturhistorisk värdefulla 
byggnader finns kvar och mot det monumentala kontorskomplexet i kvarteret 
Presidenten se figur x under avsnitt Bebyggelseområden – Bebyggelsen och 
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omgivningens karaktär. Byggnaden är inte kulturhistoriska klassificerad men ett 
tydligt exempel på dåtidens rådande stadsbyggnadsidé och arkitektur. 
Hela planområdet berörs av Riksintresse för Kulturmiljövården E 52, för mer 
information se avsnitt 4.2 Riksintresse. Planrådet berörs av skyddet av 
byggnadsminnet Norra Promenaden, se avsnitt 4.3 Övriga skyddsområden.  

Sammantaget bedöms planens genomförande inte innebära en negativ påverkan  
på kulturmiljön, byggnadsminnet Norra promenaden och riksintresset 
Norrköpings innerstad.  

Med förslaget återfår kvarteret Skepparen bebyggelse vilket är positivt för 
kulturmiljön.  

 

Karaktärsdrag (egenskaper, form, material) 

Den befintliga bebyggelsens karaktär 
Planområdet ligger inom avgränsningen för innerstaden som präglas av 
rutnätsstadens planeringsideal sedan 1600-talet. Karaktärsdrag som präglar 
rutnätsstadens ideal är slutna gaturum, kvadratiska kvarter, representativa 
gatufasader och innergårdar. Inom stadsdelen Saltängen finns en mängd 
byggnader från olika stilepoker som tillsammans ger en kontrastrik stadsbild. 
 
Byggnaderna i närområdet är från olika tidsepoker. Presidenten, brutalistisk 
kontorskomplex från 1970-talet. sätter ett stort avtryckstadsdelen Saltängen både i 
sin struktur där den bryter mot rutnätsplanen utan också i sin arkitektur det är en 
byggnad som inte ber om ursäkt för sig. Kvarteret Spinnhuset har är ett brokigt 
kvarter med både kulturhistoriskt viktigt byggnader och byggnader uppföra under 
2010-talet. Fasaderna i närområdet är slutna med förhållandevis små fönster eller 
gluggar och ett sparsmakat antal burspråk. Materialen i området sten, puts, plåt, 
cortenstål och skivmaterial. Det finns också en variation i taklandskapet, sadeltak, 
brutna tak, takkupor och platta tak. 
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Figur 22. Bildkollage som visar närliggande bebyggelse idag. Foton: Emma 
Wester, 2020-03-24 . 

 
Närområdets innehåll: 
Planområdet ligger inom innerstaden och har god närhet till service, handel och 
upplevelser. I närområdet finns det både kontor, bostäder, hotell och restauranger.  
 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

43(79)   
Vårt diarienummer 

SPN 2017/0130 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

Tillgänglighet 
Planområde är plant och tillgänglighetskrav kommer kunna uppnås.  

Enligt plan- och bygglagen kap 8 ska nya byggnader vara tillgängliga och 
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Ny 
bebyggelse ska följa kommunens krav på tillgänglighetsanpassning samt 
föreskrifter och allmänna råd om utformning av byggnader som finns i Boverkets 
byggregler. Utemiljöer ska utformas enligt kommunens riktlinjer.1 

 

5.3. Natur 
Mark och vegetation 
Planområdet är relativt plant. Kvarteret Skepparen består av både grus och 
asfalterade ytor där marknivåerna varierar mellan +1,6- +2,2. Parkeringen 
omgärdas av grönremsor i form av gräs och trädrader med parklindar och 
buskage. Det finns även en trädrad med parklindar i mittsektionen av 
parkeringsytan och två större uppvuxna almar närmast Slottsgatan. De träd som 
utmärker sig mest i stadsbilden är de som finns längs med Orangerigatan som 
tillför både en tydlig grönska till gaturummet men också en tydlig avgränsning 
mot kvarteret.  

Den allmänna platsmarken består av körfält för bilar och parkering i asfalt, gräs, 
träd och buskage. Slottsgatan består av en trottoar mot kvarteret Skepparen och 
asfalterad yta mot kvarteret Spinnhuset i söder.  

 

Träden inom kvartersmarken 

Förutsättningar 
Kvartersmarken omfattas av 33 stycken träd och enligt en naturvärdesbedömning 
daterad 2019-05-21 omfattas två av trädraderna längs med Orangerigatan och 
Packhusgatan av det generella biotopskyddet för alléer. Totalt är det 18 parklindar 
som omfattas av skyddet. Därmed omfattas inte trädräden i mitten av 
parkeringsytan av biotopskyddet. 

De relativt unga alléträden, planterade cirka 1973 har inga större biologiska 
naturvärden enligt naturvärdesbedömningen, men utgör ändå en investering som 
bidrar med ekosystemtjänster. Naturvärdesbedömningen talar för att träd bör 
bevaras, där så är möjligt och lämpligt, i den nya bebyggelsestrukturen. Träd som 

                                                 
1Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö. Tekniska kontoret, Norrköpings kommun, 
2008-01-24. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

44(79)   
Vårt diarienummer 

SPN 2017/0130 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

tas bort bör ersättas i planområdet, eller i på annan plats där det är lämpligt och 
finns ett behov av att tillföra träd.  

 

 
 
Figur 23. Rödstreckade linjen visar de träd som om fattas av biotopskyddet. 
Karta: Norrköpings kommun.  
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Figur 24. Träden längs Orangerigatan. Foto: Emma Wester, 2020-03-24. 

 

 

Figur 25. Träden längs Packhusgatan. Foto: Emma Wester, 2020-03-24. 
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Norra Promenaden 
Detaljplanen omfattar del av Norra promenaden. Norrköpings promenader är med 
sin unika karaktär ett av Norrköpings främsta kännetecken och en självklar del av 
Norrköpings identitet. Promenaderna är ett viktigt stadsbyggnadselement. De 
äldsta delarna är över 150 år gamla och promenaderna har genom åren haft ett 
högt värde för Norrköping och är än idag en av stadens viktigaste grönstruktur. I 
framtiden kan promenadernas utveckling och bevarande spela en stor roll för en 
klimatanpassad stad, en hälsosam stad för rörelse och rika upplevelser, en stad 
med ett rikt växt- och djurliv och en stad där det är lätt att mötas och ta sig mellan 
olika stadsdelar, såväl nya som befintliga. 

Förändringar  
Planarbetet föreslår att alla träden kompenseras inom allmän platsmark  - 
Orangerigatan gatuområde, mellan körfält och trottoar. 

Fornlämningar 
I anslutning till planområdet finns följande fornlämningar registrerade hos 
Riksantikvarieämbetet, Sankt Johannes 96:1,-Stadslager, fornlämning och Sankt 
Johannes 126:1,-Statligt byggnadsminne, övrig kulturhistorisk lämning. 

En arkeologisk förundersökning har utförts i kvarteret Skepparen av Societas 
Archaeologica Upsaliensis (2013). Förundersökningen kom fram till att inga spår 
av bebyggelse från 1700-tal eller tidigare har kunnat beläggas. Undersökningen 
har inte heller kunnat belägga några förhistoriska eller medeltida aktiviteter. 
Områdets antikvariska potential för såväl forskning som i publikt hänseende 
bedöms som låg. 

 

Markens beskaffenhet 

Geoteknik 
Inom planområdet har en geoteknisk utredning utförts av Sweco (2013). Den 
geotekniska utredningen har utrett markens jordlager uppbyggnad, 
kompressionsegenskaper, skjuvhållfasthet, samt områdets grundvattensituation för 
klarläggande av lämplig grundläggning. Utredningen behandlar endast 
rekommendationer och synpunkter för inledande projektering av grundläggning 
av byggnader och kringliggande infrastruktur. Dimensioneringsanvisningar kan 
lämnas först när byggnaders lägen, last, yta och grundläggningsnivå fastställts. 

Beskrivning och jord- och berg- och grundvattenförhållanden 
Jorden i området består av fyllningsmaterial ovan lera på silt underlagrad av 
friktionsjord på berg. Fyllningsmaterialet består av lera, grus, silt och sand i olika 
kombinationer och utgörs huvudsakligen av grusig och siltig sand. Den övre delen 
av fyllningsmaterialet är generellt mullhaltig. Fyllningsmaterialet har en 
mäktighet om ca 1,5 – 2,5 m. Leran i området har en mäktighet om ca 17 – 21,5 m 
och är sulfidhaltig i de över delarna av mäktigheten samt i övrigt varvig. Lerans 
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odränerade och korrigerade skjuvhållfasthet bedöms som mycket låg till låg där 
de lägre skjuvhållfastheterna förekommer i den övre delen av lermäktigheten. 
Silten i området har en bedömd mäktighet om ca 2 – 3 m. 
 
Friktionsjordens mäktighet och sammansättningar har inte undersökts närmare 
men slagsonderingar indikerar att den varierar i tjocklek mellan åtminstone 0,5 – 
11,5 m. Bergdjupet är inte heller fastslaget men sonderingsstopp mot sten, block 
eller berg, har inträffat på cirka 22 – 36 m djup under markytan. 
Jordmäktigheterna är som störst i områdets södra del och som minst i dess norra 
del, och det bergfria djupet ökar i sydlig riktning. Störst djup 
förekommer i områdets sydvästra del. 
 
Genomförda korttidsobservationer indikerar en trycknivå på ca 1-1,5 m under 
markytan i den undre, slutna akvifären. I den öppna akvifären är grundvattnets 
trycknivå periodvis i höjd med markytan. 
 
Sättningsberäkningar visar att konsolideringssättningar kommer att uppstå vid 
belastning av markytan (byggnader/fyllning). Vi en last som motsvarar 1 m 
höjning av markytan så kan ca 20-30 cm sättning förväntas med tiden i delar av 
området. Sättningarna kommer även ske med stor fördröjning och caa 50% av 
sättningen förväntas ha skett efter 50 år, 70% efter 100 år. 
 
Totalstabiliteten för området är tillfredsställande för rådande förhållanden. 
 
 

 

Figur 26. Jordart i grundlager. Gult – Postglacial lera, silt m. m. Rosa – 
Svämsediment eller. Svämsediemt ler-silt. Karta: SGU jordartskarta 
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Geotekniska rekommendationer 
Borrning för pållängdsbestämning för stödpålar har inte utförts. Stödpålar kan 
dock förväntas neddrivas till minst genomförda sonderingsdjup med 
slagsonderingar, så kallat bergfritt djup. Stödpålar kan således förväntas neddrivas 
minst ca 22 – 36,5 m under nuvarande markyta, men kan nå djupare. 
 

Information som är viktig att beakta för tex planering av dagvattenlösningar 
All schakt inom området måste planeras och utföras med beaktande av att 
befintligt fyllningsmaterial innehåller silt. Vid våt väderlek, vid schakt under 
grundvattenytan och i samband med snösmältning uppstår flytjordsproblem i 
silten.  
 
Vid ytlig grundläggning samt för infrastruktur och andra ytor som planeras att 
anläggas,  ska allt okontrollerat jordmaterial under grundläggningsnivån 
(organiskt material samt eventuell okontrollerat fyllnadsmaterial) skiftas ut och 
ersättas med kontrollerad fyllning av friktionsjord. 
 
När områdets höjdsättning har fastlagts, VA-profiler samt byggnaders lägen, 
utformning, laster/vikt och grundläggningsnivåer är kända, skall en förnyad 
geoteknisk granskning göras. Samtidigt genomförs objektspecifika 
undersökningar för längdbestämning av stödpålar, framtagande av 
dimensioneringsanvisningar samt geotekniska krav och rekommendationer för 
byggnader, lokalgator och VA. 
 

Föroreningar 
Marken i planområdet innehåller föroreningar läs mer under avsnitt 5.6 
Störningar, hälsa och säkerhet – Markföroreningar. 

Radon 
Planområdet ligger inom ett lågriskområde för radon. Inga särskilda  
byggnadstekniska åtgärder krävs. 

Höga vattenstånd 
Planområdet ligger inom ett av de områden i kommunen som har pekats ut för risk 
för översvämning. Risken för översvämning finns både i dagens klimat och i 
framtidens. Markytan inom detaljplaneområdet ligger idag till stora delar mellan 
+1,6 - +2,2 över nuvarande medelhavsnivå. Den högsta högvattennivån för år 
2100 är beräknad till +2,38 meter. 

Omkring år 2200 finns risk för ytterligare havsnivåstigningar. En anpassning av 
dessa framtida nivåer i aktuella detaljplaner är inte rimlig. Norrköpings kommun 
utreder istället genomförande av storskaliga översvämningsåtgärder i form av 
skyddsbarriärer och vallar för att lösa översvämningsproblematiken i ett större 
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avseende. I kommunens översiktsplan för staden och landsbygden från 2017 finns 
mark- och vattenreservat inlagda för att underlätta genomförandet av storskaliga 
översvämningsåtgärder. 

Sättningsrisk 
För att möta upp framtida översvämningsrisker ska byggnader utföras med färdigt 
golv i bottenvåningen minst +2,5 meter över nollplanet. Vissa övriga allmänna 
ytor så som bland annat park och gata, kommer att göras lägre än +2,5 för att möta 
upp befintlig bebyggelse och angränsande mark. En höjning av marknivån kan 
dock påverka markförhållandena med sättningar som följd. En omfattande pålning 
av området kommer därför att krävas. Uppfyllnader kan också komma att göras 
med lättfyllnad för att minimera sättningar. 

Grundvatten 
Grundvattenytan varierar sannolikt med vattenståndet i Motala ström. Det högsta 
högvattenståndet i Motala ström ligger på +0,98 meter över havet. Golv och 
väggar i garage bör utföras vattentäta. 

 

5.4. Friytor 
Allmän platsmark 

Lek och rekreation / Naturmiljö 

Förutsättningar 
Norra Promenaden är en sammanhängande grönstruktur som också används som 
ett rekreationsstråk.  

Förändringar 
Planförslaget föreslår allmän platsmark gata planläggs som allmän platsmark 
PARK. Inom parkområdet ska biltrafiken tas bort, parkeringsplatser ska 
omvandlas till grönyta, ny plantering av träd inom allén och platsen i sin helhet 
ska få en bättre gestaltning med fokus på gångare och cyklister. Platsen ska 
samspela och länkas samman med entrétorget till Tingsrätten. Ett förslag på mötet 
med Norra Promenaden kommer att redovisas i granskningshandlingen.  

Kvartersmark 

Lek och rekreation / Naturmiljö 

Förutsättningar 
I dag finns det inga anordnade grönytor för lek och rekreation inom 
kvartersmarken. Kvartersmarken består av 33 stycken träd där 18 av träden 
omfattas av det generella biotopskyddet för alléer.  
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Förändringar 
Planförslaget innebär att 4 stycken parklindar längs med Orangerigatan, närmast 
tingsrätten kan vara kvar inom kvarteret. Skyddsområdet är 5,5 meter från stam 
till byggrätt. Utformningen och placeringen av tingsrättsbyggnaden mot Norra 
Promenaden möjliggör för ett bevarande av träden. Det medför att resterande 14 
stycken biotopskyddade parklindarna och trädraden i mitten förvinner till förmån 
för exploatering av ny bebyggelse inom kvarteret. Planarbetet föreslår att alla 
träden kompenseras inom allmän platsmark  - Orangerigatan gatuområde, mellan 
körfält och trottoar.  

Inom del av detaljplanen möjliggörs det för bostäder. Bostadsgården kommer ha 
en mer urban karaktär med mindre rumsbildningar för rekreation och lek. 
Planförslaget föreslår att nya träd ska planteras inom gårdsytan där marken inte 
får underbyggas samt en grönytefaktor. Träden kan växa sig stora och tillföra 
boendekvaliteter och hjälpa till med dagvattenhanteringen inom kvartersmarken.  
 

 

5.5. Gator och trafik 
Gatunät 

Förutsättningar 
Detaljplanen gränsar till Packhusgatan som tillsammans med hamnbron, som 
senare övergår i Östra Promenaden är Norrköpings mest trafikbelastade avsnitt i 
gatunätet, med cirka 33 000 trafikrörelser per dygn. På lång sikt när 
Johannisborgsförbindelsen realiserad kommer dagens höga trafikbelastning på 
Packhusgatan förändras avsevärt till cirka 3000 - 5000 trafikrörelser om dagen. 
Johannisborgsförbindelsen är den trafikled som ska knyta ihop Söderleden med 
Riksvägen i en ringled. Det kommer att i framtiden avlasta innerstadstaden och 
Butängen från stora mänger bil-, gods, och farligt godstrafik.  Med en minskad 
andel trafikrörelser förändras Packhusgatan från att vara en transportled till en 
stadsgata och det öppnar upp för en ombyggnation av gatan.  

Idag angörs planområdet för biltrafik via antingen Norra Promenaden vid 
Packhusrondellen, via Godsgatan eller via Packhusgatan vid korsningen 
Saltängsgatan vidare Orangerigatan. 
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Figur 27. Bildkollage som visar gator och stråk inom planområdet och i dess 
närhet. Foto: Emma Wester, 2019-06-19, 2020-03-24. 

Förändringar 
I planförslaget föreslås Slottsgatan omfatta cirka 10 meter. Inom kvarteret 
Skepparen kommer det finnas en kvartersgata. Kvartersgatan behövs för att bland 
annat angöra parkeringsplatser för kriminalvården, sophantering, godsleveranser 
och parkering för rörelsehindrade vid entrétorget. Kvartersgatan utformas på ett 
lämpligt sätt för att trafiken smidigt ska ta sig in och ut från kvarteret. 
Planförslaget föreslår att en körbar yta ska finnas från kvartersgatan till 
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Slottsgatan mellan bebyggelsen för mobilitetshuset och bostäderna. 
Mobilitetshuset in- och utfart ska mot Slottsgatan.  

En teknisk utredning är beställd och resultat och förslag redovisas  i 
granskningshandlingarna.  

 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
Planområde ligger idag inom gångavstånd till resecentrum.  

Förändringar 
Planförslaget innebär inga förändringar som påverkar kollektivtrafiken. 

 

Gång- och cykelvägar 

Förutsättningar 
På Orangerigatans västra sida finns idag en trottoar och cykeltrafiken hänvisas till 
körfältet för bilar. Slottsgatan består idag av en trottoar närmast kvarteret 
Skepparen och körfältet sträcker sig ända till bebyggelsen i kvarteret Spinnhuset. 
Längs med Packhusgatan och Norra Promenaden finns det gång- och cykelstråk.  

I planprogrammet för Butängen (samråd) föreslås att Orangerigatan ska ingå i 
huvudnät för gång- och cykeltrafik.  

Förändringar 
Planförslaget föreslår att gång och cykeltrafiken ska premieras inom parkområdet. 
Ett förslag på gestaltningen av parkmarken kommer att redovisas i 
granskningshandlingen.  
 

Parkering 

Förutsättningar 
En rad parkeringsrelaterade frågor behöver hanteras vid planläggningen av 
kvarteret Skepparen i och med att den ändrade användningen från markparkering 
till bebyggelse med blandade funktioner. Hur hanteras bortfallet av 
parkeringsplatser? Vilkas behov behöver kommunen tillgodose, både under 
byggnationen och framtida boende, arbetare och besökare till området? 
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I dagsläget består planområdet av en parkeringsyta ägd av kommunen. Östra delen 
av ytan är en allmän pendlarparkering med cirka 170 parkeringsplatser. Västra 
delen av ytan hyrs ut för privat bruk, främst arbetspendlare till fastigheten 
Presidenten, cirka 100 parkeringsplatser. I Presidenten har bland annat 
Migrationsverket och Kriminalvården arbetsplatser. Den allmänna 
pendlarparkeringen nyttjas delvis som arbetsplatsparkering, parkering för 
resenärer med tåg och infartsparkering till staden.  

I närområdet till kvarteret Skepparen finns ett antal parkeringsmöjligheter, både 
privata och allmänna. Stadsdelen Saltängen och kvarteret Skepparen ingår i 
boendeparkeringsområdet C-NÖ, vilket innebär att boende i området har rätt att 
långtidsparkera på anvisade gator, se figur 27 till reducerat pris. Boendeparkering 
på gatorna konkurrerar samtidigt med ordinarie City-parkering och parkörer med 
300 kronor kort.  

 
Figur 28. Parkeringsförutsättningar närområde kvarteret Skepparen karta: 
Norrköpings kommun.   
 
Det är idag relativt högt tryck i området och beläggningen på gatorna är hög, se 
figur 28. Även pendlarparkeringen inom kvarteret Skepparen har en hög 
beläggning. På vardagar är beläggningen i normalfallet över 90 procent och på 
helger runt 40 procent, se figur 3. Under COVID-19 pandemin har beläggningen 
dock sjunkit med närmare 20 procent på Skepparens pendlarparkering. 
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Figur 29. Beläggning Saltängen. Röd: >85%, Gul: 70-84%, Grön: 0-69%. Karta: 
Norrköpings kommun. 
 

Parkeringsanalys 
Cirka 250 parkeringsplatser kommer försvinna i och med att kvarteret Skepparen 
bebyggs. Enligt kommunens riktlinjer för parkering som antogs 2017, med stöd i 
Plan och bygglagen (2010:900) 8 kapitel 9 §, är det varje fastighetsägares ansvar 
att ordna parkering för sin fastighets bilar och cyklar. En stor del av dagens 
parkörer på markparkeringen i kvarteret Skepparen, som kommunen äger, nyttjas 
av arbetspendlare för fastigheten Presidenten väster om planområdet.  
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I riktlinjer för parkering fastslås även rimliga gångavstånd för bilparkering. 
Boendeparkering och arbetsplatsparkering är satt till 400 och 800 meter. 

 

Figur 30. Rimliga gångavstånd för bilparkering från bostad eller arbetsplats. 
Bild: Norrköpings kommun. 
Utifrån riktlinjer gällande avstånd så kan parkeringsmöjligheterna för arbetande 
på Presidenten lösas på en mängd olika sätt. Figur 29 visar att det finns ett stort 
antal olika parkeringsmöjligheter i närområdet. En möjlig lösning är att 
arbetsgivarna/fastighetsägaren för Presidenten hyr in sig på någon av de privata 
anläggningarna. Figur 30nvisar vilka parkeringsmöjligheter som finns för 
arbetspendlare inom en radie på 800 meter. Inom området finns i dagsläget minst 
870 allmänna parkeringsplatser där långtidsparkering är ett valbart alternativ.  
 
I uträkningen så exkluderas parkeringsplatserna inom kvarteret Skepparen. Inte 
heller räknas parkeringsplatserna på gatan med, trots att det i dagsläget finns en 
möjlighet med att köpa 300-kronor kort på vissa av gatorna inom radien, samt 
dygnsbiljett för 80 kronor.   
 

De resenärer som i dagsläget parkerar på den allmänna pendlarparkeringen, med 
syftet att fortsätta sin resa med kollektiva medel från centralstationen, får sitt 
behov tillfredsställt i och med att pendlarparkeringen Växeln byggs ut inom 
planperioden, tidsbegränsat lov till 2025-05-18. Samt att ytan väster om Växeln, 
kvarteret Vulkan, tas i anspråk för ytterliga pendlarparkeringsplatser. Kvarteret 
Vulkan är industriändamål i gällande detaljplan, där med kan bara tidsbegränsade 
lov för parkering ges. Dessutom finns cirka 80 platser på ytan öster om kvarteret 
Skepparen som kallas pendlarparkering Ankan, tidsbegrtänsat lov till 2021-06-04. 

 
Saltängen och planområdets centrala läge med resecentrum direkt i anslutning och 
huvudcykelnät längsgående med Norra Promenaden, Packhusgatan och 
Drottninggatan, samt genomfartsled Orangerigatan, gör det optimalt för ett 
bilsnålt område med stor möjlighet för mobilitets- och delningsalternativ. 
Riktlinjerna för parkering möjliggör för flexibla parkeringstal, vilket innebär att 
fastighetsägare har möjlighet att reducera kravet på parkeringsplatser med 30% 
om de redovisar alternativa mobilitetsåtgärder. Utgångsläget för kvarteret 
Skepparen skulle kunna ligga på ett relativt lågt p-tal (ca. 04-06), med möjlighet 
för reduktion.  
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Figur 31. Parkeringsmöjligheter 800 meter radie från fastigheten Presidenten 1. 
Karta: Norrköpings kommun.  
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Figur 32. Beläggning pendlarparkering i stationsnära läge. Karta: Norrköpings 
kommun. 

Förändringar 
Cirka 250 markparkeringar försvinner i och med att kvarteret Skepparen bebyggs. 
Planförslaget föreslår ett mobilitetshus där 8000 kvadratmeter bruttoarea får 
utgöra parkering. Det motsvarar 4 våningar parkeringshus i mobilitetshuset och 
maximalt antal bilparkeringsplatser skulle då bli 400 stycken. En 
markanvisningstävling kommer utlysas under senhösten som kommer föreskriva  
ett minsta antal parkeringsplatser som måste finnas inom mobilitetshuset  till 250 
parkeringsplatser. All parkering för planområdet ska anordnas inom kvartersmark, 
när hela kvarteret är utbyggt ska det finnas inom mobilitetshuset.   

Tingsrättens parkeringsbehov ska utgå från att cykelparkering ska premieras. Men 
utifrån Norrköpings parkeringsnorm så behövs cirka 10 parkeringsplatser för 
tingsrätten. Besöksparkering ska ske i framtida mobilitetshus eller i övriga 
centrum.  

Bostäderna genererar mycket parkering även om kommunen använder sig av en 
låg parkeringsnorm inom innerzonen, centrum. I detta läge i staden med goda 
kollektivtrafikmöjligheter ska den framtida exploateringen förorda 
mobilietslösningar för att få boende att välja bort bilen framför hållbarare 
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resealternativ. Parkeringstalet för bilar får sänkas om attraktiv cykelparkering 
inomhus ordnas.  

Ett mobilitetshus, till skillnad från ett traditionellt parkeringshus, innebär att olika 
tjänster för mobilitet och funktioner samlas i en gemensam anläggning. Det kan 
röra sig om parkering för bilpool, hyrbilar, laddinfrastruktur, cykelpool, 
cykelverkstad, leveransskåp, mm.  Men även de bilparkerings som genereras 
exploateringen Mobilitetshuset kan även innefatta andra funktioner på flera plan, 
såsom bostäder och kontor. 

Det finns än så länge bara några fåtal exempel i Sverige där principen med 
mobilitetshus använts i projekt. Ett tydligt och bra exempel är dock arbetet med 
Slakthusområdet i Stockholm, där tydligt fokus har legat på samarbete mellan 
Stockholm stad och privata aktörer, byggherrar och arkitekter. I projektet har man 
tagit ett helhetsgrepp för mobilitet- och parkeringsfrågan.2  

 
 
Figur 33. Åtgärder byggaktörer kommer arbeta med inom projektet. Källa: 
Handlingsplan för mobilitet och parkering i Slakthusområdet, Tyréns AB. 
 

En viktig aspekt i det gemensamma mobilitetshuset är att fastighetsägarna som 
mobilitetshuset är tänkt att serva, köper in sig i mobilitetshuset. Köpet innebär att 
fastighetsägarna/byggherren ger rätt, men inte krav att under 25 års tid låta boende 
och verksamma i fastigheten teckna hyresavtal för bilplats.  

 

                                                 
2 Handlingsplan för mobilitet och parkering i Slakthusområdet – etapp 1 [här rör det sig om ett 
mobilitetshus under mark, ett garage. 
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5.6. Störningar, hälsa och säkerhet 
Buller 
För nybyggnation av bostäder gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, med ändring SFS 2017:359. Riktvärdena i förordningen ska 
tillämpas i detaljplaneärenden, i ärenden om bygglov och i ärenden om 
förhandsbesked påbörjade från och med 2 januari 2015. Nedan följer en 
sammanfattning av riktvärdena:  

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och  

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 
om en sådan anordnas i anslutning till bostad  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad inte bör överskridas.  

Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå 
överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst hälften av 
bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids nattetid vid fasad. 

Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids får den göra det högst 
fem gånger per timme under perioden kl. 06-22 och då med högst 10 dB. 

Som underlag för detaljplanen har en bullerutredning med fyra olika 
trafikscenarion genomförts för år 2040 (WSP 2020):  

1. Scenario med befintlig infrastruktur kring planområdet efter byggnation av 
etapp 1 och 2 samt med befintliga Södra stambanan (trafikflöden 2019) 

2. Scenario med delvis utbyggd infrastruktur kring planområdet 
(Johannisborgsbron) samt med befintliga Södra stambanan (trafikflöden 
för år 2040). 

3. Scenario med fullt utbyggd infrastruktur runt planområdet 
(Johannisborgsbron, Johannisborgsförbindelsen, Jungfrubron) samt med 
befintliga Södra stambanan (trafikflöden 2040).  

4. Scenario med fullt utbyggd infrastruktur runt planområdet 
(Johannisborgsbron, Johannisborgsförbindelsen, Jungfrubron) samt med 
utbyggd Södra stambanan, Ostlänken (utan bullerskyddsåtgärder eller 
framtida bebyggelse inom stationsområdet) och spårvagnstrafik.  
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Resultat från bullerberäkningar 
Strukturplanen som har använts i bullerutredningen är endast ett förslag på hur 
kommande bebyggelse kan se ut. Utöver kommentarer på det beräknade resultatet 
ges därför kommentarer på hur hänsyn till buller behöver tas i det fortsatta arbetet 
med utformningen.  

 

 
 
Figur 34. Ekvivalent ljudnivå, väg och järnväg – sammantaget. Källa: WSP.  

 
I den L-formade byggnaden i västra delen av fastigheten finns enligt 
beräkningarna förutsättningar att planera bostäder i samtliga scenarion. I några 
delar av byggnaden, där 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids, behöver dock 
lägenheter planeras så att hälften av bostadsrummen i en bostad är vända mot 
innergården (mot söder och öster).  

I punkthuset finns enligt beräkningarna förutsättningar för bostäder på de lägre 
våningsplanen, plan 1-7. På planen ovanför behöver planeringen anpassas. 
Lägenheter placerade vid fasader mot söder och väster kan planeras fritt medan 
lägenheter mot norr eller öster är svårare att planera. Då den beräknade 
ekvivalenta ljudnivån är över 55 dBA runt om punkthuset i flera scenarion är det 
svårt att planera lägenheter så att hälften av bostadsrummen i en bostad är vända 
mot en sida om högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 
Vid dessa fasader kan dock små lägenheter, under 35 m2, vara ett alternativ då 
den beräknade ekvivalenta ljudnivån är under 65 dBA.  

I mobilitetshuset i östra delen av fastigheten finns möjligheter att planera bostäder 
i delar av byggnaden. Vid fasader mot väster och delar av fasader mot söder kan 
bostäder planeras fritt då den beräknade ljudnivån är under 60 dBA. I övriga delar 
av byggnaden är det svårare att planera bostäder eftersom ljudnivån är hög 
samtidigt som byggnaden har en form som inte möjliggör planering av 
genomgående lägenheter.  
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Enskilda balkonger/uteplatser bör inte placeras vid fasader där riktvärden för 
uteplats, 50 dBA ekvivalent- och 70 dBA maximal ljudnivå, överskrids. Enligt 
beräkningarna finns möjligheter att placera en gemensam uteplats som innehåller 
riktvärden på den L-formade byggnadens gård, i nordvästra delen av gården. 
Enskilda balkonger/uteplatser som inte innehåller riktvärdena kan då utgöra ett 
komplement till den gemensamma uteplatsen. 

Utformning med hänsyn till buller 
Beräkningarna visar att byggnader behöver planeras så att de bildar skydd från 
buller mot väster, norr och öster. Med den strukturplan som använts i beräkningen 
skapas en skyddad yta innanför byggnaderna där både den L-formade byggnaden 
och mobilitetshuset bidrar till skyddet. När en fastighet är utsatt för buller från 
flera riktningar är L- eller U-formade byggnader mest fördelaktiga. Långa och 
höga byggnader skyddar alltså bäst. Punkthus är däremot det minst fördelaktiga 
eftersom buller tar sig runt om byggnaden.  

I fastighetens nordvästra hörn bör finnas en L-formad byggnad, som i den 
strukturplan som använts i beräkningarna. Detta för att skydda mot buller från 
järnvägen och Norra Promenaden. En sådan byggnad bör ha minst 4-6 våningar, 
där högst antal våningar bör vara placerade mot norr.  

I östra delen av fastigheten behöver byggnaden vara tillräckligt bred och hög för 
att skydda mot Packhusgatan, som i några scenarion är mycket trafikerad. För att 
kunna planera bostäder hade en L-formad byggnad varit mest fördelaktig. Men 
enligt den föreslagna detaljplanen ska byggnaden vara ett mobilitetshus som 
delvis ska innehålla bostäder. Om byggnaden utformas liknande den i 
beräkningen måste bostäder begränsas till fasader mot väster och söder, det går 
alltså endast att planera enkelsidiga lägenheter. För att kunna planera 
genomgående lägenheter behöver byggnaden planeras annorlunda. Om 
exempelvis de första fyra planen planeras som parkeringshus och verksamhet kan 
planen ovanför planeras som bostäder om byggnaden utformas liknande Figur 35 
nedan. 
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Figur 35. Förslag på möjlig utformning av mobilitetshusets översta 4 plan. Källa: 
WSP. 
 
Med utformning enligt figuren ovan skulle lägenheter kunna planeras 
genomgående och på så sätt kunna ha hälften av bostadsrummen i en bostad 
vända mot gården, vilket innebär att riktvärden innehålls. Utformningen behöver 
dock kompletteras med en bullerskyddsskärm för att ge tillräckligt låg ljudnivå. 
Om den L-formade byggnaden har fler plan skyddar den bättre och skärmen kan 
då eventuellt slopas. Det finns också möjligheter att bygga samman 
mobilitetshuset med den L-formade byggnaden med hjälp av en 
bullersskyddsskärm. På så sätt skapas den slutna struktur som bullersituationen 
kräver.  
Vid arbete med den framtida strukturplanen bör tänkas på att skapa en så sluten 
bebyggelse som möjligt mot bullerkällorna, d v s mot öster, norr och väster. 
Byggnaderna bör vara högst mot norr och öster för att skydda så mycket som 
möjligt. Punkthuset bör inte ha för många våningar tänkta för större bostäder då 
det är svårt att skydda en så hög byggnad, det är dessutom svårt att skapa en 
tystare sida för ett punkthus. En sluten bebyggelse medför även ökade möjligheter 
att hitta en lämplig placering för gemensam uteplats i det fall de enskilda 
balkongerna/uteplatserna inte innehåller riktvärden för uteplats.  

Eftersom hänsyn ska tas till framtida situationer vid planering bör byggnaderna 
utformas för att innehålla riktvärden i samtliga scenarion. Bilaga 5 visar högsta 
ljudnivån från samtliga scenarion och kan därför vara till hjälp i fortsatt planering.  

Slutsatser från bullerutredningen 
Det är enligt beräkningarna möjligt att planera bostäder som uppfyller riktvärden 
enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Då 
fastigheten är utsatt för buller från flera riktningar är det viktigt att det i arbetet 
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med utformningen tas hänsyn till buller. Beräkningar behöver göras med den 
slutgiltiga utformningen för att säkerställa att riktvärden innehålls. 

 

Markföroreningar 
Inom planområdet har två översiktliga miljötekniska undersökningar genomförts 
av NIRAS AB och Structor Miljöbyrån (2008). 

Markundersökningen som utfördes år 2008 visade att marken inom kvarteren 
Saltängen, Skepparen och Spinnhusen delvis är förorenad med PAH, framförallt 
cancerogena PAH, där halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
nuvarande markanvändning, MKM (mindre känslig markanvändning), påvisas i 
cirka 50 procent av provpunkterna. I en enskild borrning har mycket höga halter 
av samtliga PAH påträffats och tydlig lukt och tecken på förorening observerades 
redan i fält. Vidare konstaterades att förorening med metaller, främst bly, i halter 
som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för nuvarande 
markanvändning, MKM (mindre känslig markanvändning), i några provpunkter. 
Föroreningarna förekom i fyllningslagret. 
 
Grundvattenproverna från området visar förhöjda föroreningshalter av 
cancerogena PAH i två av fem installerade grundvattenrör. Föroreningsförekomst 
i grundvattnet indikerar att det finns förutsättningar för föroreningsspridning via 
grundvatten. 

En detaljerad miljöteknisk undersökning är beställd och resultatet redovisas i 
granskningshandlingarna.   

Innan markarbeten utförs inom planområdet ska en anmälan om 
avhjälpandeåtgärd lämnas in till Miljö och hälsa inom Samhällsbyggnadskontoret  
i enlighet med 10 kap. MB. Anmälan ska säkerställa att sanering sker så att 
marken kan nyttjas för planerat ändamål samt att schaktmassor hanteras i enlighet 
med lagstiftningens krav. 

 

Klimatanpassning 

Översvämning  
All ny 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. 
 
Utredning av översvämningsrisker för planområdet sker i det fortsatta planarbetet 
och en teknisk utredning är beställd. 
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Översvämning – Vattendrag, sjöar och hav 
Planområdet ligger inom området som riskerar att översvämmas vid höga 
havsnivåer år 2100.  

 

 
 
Figur 36. Beräknad havsnivåhöjning (+238 cm) för 100-års havsvattennivå 2100. 
Karta: Norrköpings kommun. 

  
I Översiktsplan för staden Norrköpings kommun (2017) står följande angående 
klimatanpassning: ”Lägsta nivå för grundläggning på +2,5 meter (höjdsystem 
RH2000) i förhållande till 2010 års medelvattenstånd för havet gäller för nya 
bostäder, lokaler för offentlig och kommersiell service, verksamhetslokaler samt 
anläggning av nya vägar som saknar en förbifartsmöjlighet. Vid avsteg från detta 
ska alltid en riskanalys göras. Med lägsta grundläggningsnivå menas underkant på 
grundsula eller betongplatta.” 
 
Föreslagen bestämmelse för planområdet är: ”Vid nybyggnation ska byggnader 
utföras med färdigt golv i bottenvåning minst +2,5 meter över nollplanet. 
Grundläggning, källarbyggnad, installationer och fasadytskikt som utförs lägre än 
+2,5 meter över nollplanet kräver skyddsåtgärder mot inträning av grundvatten 
och övriga tillfälliga översvämningar.” 
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Översvämning – Regn  
Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska bebyggelse säkras 
för extrema regn. Kommunen ska arbeta för att samhället ska klara minst ett 100-
års regn i klimatscenariot för 2100. För samhällsviktig verksamhet bör en högre 
säkerhetsnivå tillämpas. I detta planområde har säkerhetsnivån satts till 100 års 
regn.  

En översvämningskartering vid regn har gjorts av WSP 2017. Karteringen bygger 
på dagens regnstatistik med en klimatkompensation på 25 %.  

Delar av planområdet är enligt skyfallskarteringen utpekat som risk för 
översvämning vid ett 100-årsregn. I anslutning till detaljplaneområdet finns ett 
instängt område där enligt skyfallskarteringen större vattenansamling bildas vid 
ett 100-årsregn.  
 

 
Figur 37. Kartan visar utbredningen av ett 100-års års regn. Karta: Norrköpings 
kommun. 
 
En teknisk utredning är beställd som översvämningsrisken och 
dagvattensituationen. Resultat och förslag redovisas i granskningshandlingarna.  
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Miljökvalitetsnormer 
Luftkvalitet 
Kommunen mäter kontinuerligt partikelhalterna på vid Packhusgatan och klarar 
uppmätta värden riktvärden i miljökvalitetsnormen för luft. Medelvärdet får 
endast överskrida 50 micrometer/m3 max 35 gånger/år. Under året 2019 skedde 
24 stycken överträdelser av uppsatta riktvärden vid Packhusgatan.  
En komplettering av ny bebyggelse inom kvarteret Skepparen kan innebära en 
risk för ökade värden vid Packhusgatan.  
 
Partikelmätaren behöver antagligen flyttas på vid utbyggnad av kvarteret.  

Vattenkvalitet 
Planområdet ligger inom ett avrinningsområde vars recipient är Motala Ström 
(Glan-Bråviken) (SE649609-152033) har statusklassningen ”otillfredsställande 
ekologisk potential” och ”uppnår ej god kemisk status”. Enligt 
miljökvalitetsnormerna, MKN ska Motala ström uppnå ”god ekologisk potential 
2027” och ”god kemisk ytvattenstatus” med undantag för kvicksilver och 
bromerad difenyleter, PBDE. Vattenförekomsten är kraftigt modifierad främst på 
grund av vattenkraft och har ett totalt avrinningsområde på 15 000 
kvadratkilometer.  

Enligt MKN för prioriterade ämnen överskrids kvicksilver, PBDE samt PFOS i 
vattenförekomsten. De två förstnämnda överskrides i samtliga svenska vatten 
medans PFOS främsta källa är platser i avrinningsområdet där brandsläcknings 
skum använts ex brandövningsplatser.  

Urban markanvändning är enligt VISS en påverkningskälla där dagvatten bedöms 
ha en betydande påverkan på vattenförekomsten. Även transport och infrastruktur 
är en påverkningskälla där dagvatten bedöms ha en betydande påverkan på 
vattenförekomsten.  

Bedömning om den förändrade markanvändningen inom planområdet påverkar 
recipienten ska göras enligt bilaga 2 i dagvattenriktlinjerna. Bedöms recipienten 
att påverkas negativt av dagvatten från området ska reningsåtgärder föreslås 
utifrån miljökvalitetsnormerna. Om bedömningen görs att recipienten inte 
påverkas negativt får föroreningshalterna inte överstiga miniminivåer för rening 
av dagvatten enligt bilaga 3 i dagvattenriktlinjerna.  

En teknisk utredning är och resultat och förslag redovisas 
granskningshandlingarna. 

 

Skyddsanordningar, skyddszoner 
I planområdets direkta närområde finns inga permanenta riskprojekt som 
räddningstjänsten i Östra Götaland (RTÖG) anser som behöver beaktas i 
planarbetet på grund av avstånden till riskkällorna. I framtiden ska godsbangården 
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och järnvägen förändras, och i normalfallet ska det inte heller gå några större 
mängder farligt gods på väg förbi området med tanke på vägvalsstyrningen. Så 
sammantaget anser RTÖG att det inte behövs upprättas någon riskanalys.  

 

5.7. Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 
Anslutning kan ske till de allmänna ledningarna i omgivande gator. Nodra AB kan 
erbjuda serviser. 

Dagvatten 
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.  
 

Förutsättningar 
Samtliga fastigheter i detaljplaneområdet ingår i verksamhetsområdet för 
dagvatten gata och dagvatten fastighet.  

 
 
 

Byggnadsteknik 

Vid nybyggnation ska byggnader utföras med färdigt golv i bottenvåning 
minst +2,5 meter över nollplanet. Grundläggning, källarbyggnad, installationer 
och fasadytskikt som utförs lägre än +2,5 meter över nollplanet kräver 
skyddsåtgärder mot inträning av grundvatten och övriga tillfälliga 
översvämningar. 
 
Friskluftsintag eller ventilation  ska placeras på tak. 
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Hantering av mindre regn  
Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska mindre regnen, upp 
till 10 mm regn, tas om hand nära källan för att minska avrinningen, rena 
dagvattnet och säkra grundvattenbildningen i området. Avledningen av dagvatten 
från hårdgjorda ytor som hustak, uppfarter, parkeringar ska i första hand 
minimeras genom att öka möjligheterna för infiltration, avdunstning och 
transpiration. I andra hand ska flödet fördröjas och renas innan det släpps vidare 
till en allmän dagvattenanläggning. I figurerna 34 och 35 visas förslag på olika 
lösningar på hur detta kan hanteras för den planerade bebyggelsen. 
 
 

 

Figur 38. Förslag på hantering av de mindre regnen på kvartersmark.  
 
 

  

Figur 39. Förslag på hantering av de mindre regnen på kvartersmark.  
 

Hantering av stora regn 
Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska 
dagvattenanläggningarna för de stora regnen utformas så att bebyggelsen ska 
kunna ha full samhällsfunktion vid regn. Dagvattensystemen ska utformas så att 
en så stor del som möjligt infiltreras och så att flödestopparna minimeras samt 
föroreningarna avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten. 
Dagvattenhanteringen ska berika gestaltningen av stadsmiljön och ha ytterligare 
funktioner utöver avledning och rening samtidigt som anläggningar på allmän 
platsmark ska vara säkra. En utredning har tagits fram som beskriver hur detta 
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uppfylls och som beskriver hanteringen av dagvatten med möjlig utformning av 
fördröjnings- och reningsanläggningar.  
 
För att hantera dagvatten från stora regn ställs krav på öppen mark och andel 
grönytefaktor. 
 
Befintligt dagvattennät är överbelastat och klarar i dagsläget inte gällande 
dimensioneringskrav; 10-årsregn. I planområdets närhet finns två befintliga 
dagvattennät varav ett är aktuellt för anslutning. Båda utloppen påverkas utav 
höjda havsnivåer.  
 

Dagvattnets påverkan på miljökvalitetsnormer 
Utredning av hur detaljplanen påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten kommer 
att ske i det fortsatta planarbetet. 
 

Förändringar 
En teknisk utredning är beställd och resultat och förslag redovisas  i 
granskningshandlingarna. 

 

El 
Förutsättningar 
Tidig dialog har skett med E:ON. Ett nytt E- område behövs inom planområdet på 
grund av att den befintliga nätstationen är i princip är fullt utnyttjad och ett byte 
av nätstationen är svårt att utföra eftersom placeringen inte är optimal vid 
Orangerigatan. E:ON meddelar också att det också kommer krävas en kabelflytt 
för att deras kablar på fel plats i Slottsgatan.  

Förändringar 
Planområdet möjliggöra för en inbyggd nätstation i området. Vid genomförande 
av planen behöver en platta gjutas och en nätstation iordningställas. Som i senare 
skede kan byggas in om inte hela planområdet byggs ut i samtidigt som 
tingsrätten. Inför markanvisningstävling behöver kommunen få tillgång till mer 
information om framtida nätstations storlek och förslag på lämplig placering i 
kvarteret.  

 

Tele Bredband 
Förutsättningar 
Telekablar och fiberkablar till bredband finns utbyggt inom planområdet.  
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Värme 

Förutsättningar 
I Slottsgatan ligger idag en fjärrvärmekulvert. Fjärrvärmekulverten är en stor 
huvudmatning som eventuellt planeras bytas ut och flyttas till en ny placering norr 
om kvarteret Skepparen inom planområdets PARK-område, under 2023 enligt 
E.ON Energilösningar AB. Denna aktivitet innebär ett ingrepp i byggnadsminnet, 
och kontakt med länsstyrelsen ska tas av ledningsägare.  

Alternativa förnyelsebara uppvärmningsformer bör prövas för att undvika en 
kraftigt ökad elanvändning. Möjlighet till lågenergihus alternativt passivhus bör 
prövas. 

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 
En dialog mellan kommunen och E.ON Energilösningar AB med anledning av 
eventuell ledningsflytt samt en samordning av tidsplaner för genomförande av 
allmän platsmark. 

 

Avfall 

Förutsättningar 
Det är Nodra AB som ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall. I kommunen finns också återvinningsstationer. En 
återvinningsstation är en insamlingsplats där utsorterade förpackningar samt 
tidningar och småbatterier kan lämnas till återvinning. För att avfallshanteringen 
ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att utrymmen för avfallshantering är väl 
tilltagna.   

De avfallsslag som det bör dimensioneras för är brännbart avfall, matavfall, 
förpackningar av papper, plast, färgat och ofärgat glas, metall samt tidningar. Det 
behöver även finnas utrymme för grovavfall, elavfall och farligt avfall. Om 
verksamheter som genererar fett och/eller olja planeras krävs även hämtning av 
fettavskiljarslam och vegetabilisk olja 

I Nodra ABs riktlinjer finns anvisningar kring hur denna hämtning kan utformas. 

Förändringar 
För planförslaget innebär det att sophämtning från tingsrätten kommer ske via 
kvartersgatan vid tingsrätten baksida, för att sedan kör ut mot Slottsgatan.  
Eftersom det inte kommer några anslutningar för bil mot Packhusgatan så ska 
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sophämtning från mobilitetshuset se från kvartersgatan. Sophämtningen från 
bostäderna ska förslagsvis ske från Orangerigatan. 

Vid exploatering bör samråd ske med Nodra AB angående utformning av de 
gemensamma hämtställena och lösningar för hämtning från planerade 
verksamheter i området. 

 

1. 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. 

 

1.1. Tidplan 
Detaljplanearbete 
Planuppdrag: 23 maj 2017 

Plansamråd: 17 september 2020 – 15 oktober 2020 

Granskning: januari 2021 

Beslut om antagande 
stadsplaneringsnämnden: maj 2021 

Detaljplan laga kraft: juni 2021 

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

Entreprenadupphandling,  
allmän plats och VA: 2021 

Marklösen, fastighetsregleringar: 2021 och framåt 

Utbyggnad av gata, VA med mera: 2022 och framåt 

Genomförande, kvartersmark 
Marktilldelning, kommunägd mark: 2021  
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Fastighetsbildning: 2021 

Husbyggnad: 2021-2023 

Den preliminära tidsplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommunens 
beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett överklagande kan 
tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas upp till två år framåt i 
tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av genomförandet. 

 

1.2. 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. 

Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 
kvartersmark samt för fastighetsbildning Norrköpings kommun ansvarar för 
ansökan om avstyckning av fastigheter inom kvartersmark som kommunen äger 
och ska överlåta. I övrigt svarar fastighetsägaren för fastighetsbildning, inklusive 
bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar, servitut etcetera. 

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

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

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

El 
E.ON Energidistribution AB är huvudman för elnätet 

Tele, bredband 
TeliaSonera Skanova Access 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. 

Avfallshantering  
Nodra AB samlar in och hanterar avfall inom Norrköpings kommun. 

 

1.3. Genomförandetid 
Planens 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. 

 

1.4. 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 av gator innebär bland annat att kompensera de 
träd som tas ner inom kvartersmarken. 

Utbyggnaden kan starta när detaljplanen har vunnit laga kraft och projektering är 
genomförd. Entreprenad för anläggningsarbeten kommer att handlas upp enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU). 
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Vid detaljprojektering och utbyggnad ska samordning ske med respektive 
ledningshavare för el, tele och fjärrvärme inom området. 

 

1.5. Genomförande inom kvartersmark 
Utbyggnad inom kvartersmark kan ske när utbyggnaden av vägar och vatten- och 
avloppsanläggningar i huvudsak är slutförd. Enskilt byggande kan påbörjas efter 
att bygglov beviljats och beslut om startbesked har tagits. 

Bygglov kan ges när anslutningspunkt till det allmänna vatten- och avloppsnätet 
är upprättad och nödvändig fastighetsbildning är genomförd. 

För att kunna genomföra exploateringen så krävs det att 14 stycken parklindar 
ersätta inom Orangerigatan. Detta ska samordnas av samhällsbyggnadskontoret 
under genomförandet av detaljplanen. 

 

1.6. Kommunens marktilldelning 
Den kommunägda marken som utgör ny kvartersmark kommer att överlåtas till 
exploatörer för genomförandet. Markanvisning kommer att ske genom 
tävlingsförfarande eller genom direkttilldelning. Kommunen, genom 
samhällsbyggnadskontoret, exploatering, kommer att inbjuda till tävling 
alternativt till intresseanmälan om direkttilldelning. 

Vid marktilldelning tecknas ett köpe- och exploateringsavtal med exploatören. 
Avtalet reglerar marköverlåtelsen, den planerade byggelsens utformning, 
kommunens anvisningar och krav samt parternas ansvars- och kostnadsfördelning 
i genomförandet av exploateringen. 

 

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

 

1.8. Tekniska utredningar 
Utredningar som har genomförts är följande. Se även referenser i slutet av 
planbeskrivningen. 

• Översiktlig geoteknisk undersökning. 
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 
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• PM Miljö, resultat från miljöprovtagning.  
• Naturvärdesbedömning. 
• Arkeologisk utredning.  
• Trafikbullerutredning. 

 

I det fortsatta planarbetet ska underlaget kompletteras med följande utredningar: 
 

• Teknisk utredning (park, gata och dagvatten)  
• Kompletterande utredning gällande markmiljö tekniskutredning. 

 
 

2. Genomförandets konsekvenser 
2.1. Inverkan på miljön 
Planens genomförande bedöms inte medföra någon risk för betydande påverkan 
på miljön. Se vidare Behovsbedömning. 

Däremot blir det en negativ påverka av exploateringen på de 14 stycken 
biotopskyddade träden som behöver tas ner. För att mildra påverkan så sparas 4 
stycken träd närmast tingsrätten. Främst för att det passar i strukturen med en 
friliggande byggnad. Samt att nya träd längs Orangerigatan planteras, 
komplettering av alléträd i Norra Promenaden och att 3 stycken träd ska planeras 
inom bostadsgråden för bostäderna.  På det stora hela blir exploateringen positivt 
för grönstruktur och naturmiljö inom Saltängen.  

 

2.2. Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Ägoförhållanden 
Inom planområdet ligger fastigheterna Skepparen 1, Skepparen 2, Skepparen 3, 
Skepparen 4, Skepparen 5, del av Saltängen 1:1, Saltängen 1:12, Saltängen 1:13, 
Saltängen 1:14 och Saltängen 1:15. 

Samtliga fastigheter ägs av Norrköping kommun. 
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Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 
Flera ändringar av fastighetsindelningen kommer att ske till följd av detaljplanens 
genomförande. Mark kommer att överföras genom fastighetsreglering för att anpassa 
fastigheterna så att de överensstämmer med den nya detaljplanen. 

 

 

Figur 40. Visar kvarteret Skepparen. Områden A-D berörs av 
fastighetsregleringar. Källa: Norrköpings kommun. 

Gemensamhetsanläggning 
Gemensamhetsanläggning ska bildas för kvartersgatan. 

Ledningsrätt och servitut för ledningar 
Inom planområdet finns inga inskrivna servitut.  

 

2.3. Ekonomiska konsekvenser 
Kvartersmark, intäkter och kostnader 
Kommunens intäkter utgörs av den köpeskilling som Bolagen erlägger i samband 
med överlåtelserna av fastigheterna.   

Allmän plats, kostnader och finansiering 
Utbyggnaden av allmän plats finansieras av intäkter av markförsäljning 
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Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 
Inom sitt fastighetsinnehav ansöker och bekostar Norrköpings kommun om 
fastighetsbildning inför försäljning.  

Ersättning för markregleringar mellan allmän plats och kvartersmark sker genom 
överenskommelse mellan kommunen och aktuell fastighetsägare. 
Överenskommelse ska även omfatta eventuell fördelning av kostnader för 
fastighetsbildning. Om överenskommelse inte är möjlig att nå kan 
lantmäterimyndigheten besluta om ersättning. 

Gemensamhetsanläggningar 
Fastigheter inom planområdet ska vara del av gemensamhetsanläggningen som 
ska bildas för kvartersgatan. Bildandet av gemensamhetsanläggningen sker i 
lantmäteriförrättning.     

Bygglov, anmälan och planavgift 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan tas ut enligt gällande taxa.  

Norrköpings kommun bekostar upprättande av detaljplan inom den kommunägda 
marken. Därmed ska ingen ytterligare planavgift erläggas i samband med bygglov 
avseende detaljplanen.  

 

2.4. Sociala konsekvenser 
Planförslaget erbjuder en samhällsviktig verksamhet i form av en ny tingsrätt. 
Tingsrätten kan enkelt nås via kollektivtrafik. Samt bostäder i ett attraktivt läge i 
innerstaden och ett utökat serviceutbud i form av mobilitetshuset.  

 

2.5. Konsekvenser för stadens attraktivitet 

Planområdet ger ett på ny bebyggelse, i form av en tingsrätt, bostäder och 
mobilitetshus med centrumverksamhet. Norra Promenaden får mot 
kvartersmarken en ny utformning som är attraktivt för platsen i sin helhet.  
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3. Medverkande 
 

3.1. Tjänstemän 
Plansamordnare för detaljplanen har varit Emma Wester. Planhandlingar vid 
samråd har upprättats av Emma Wester, planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret, 
detaljplanering och Anita Johansson, kartritare, samhällsbyggnadskontoret. 

Detaljplanen har utarbetats i samverkan med följande tjänstemän inom 
Norrköpings kommun:  
Martin Heidesjö, samhällsbyggnadskontoret, ledningsstöd, översiktlig 
samhällsplanering  
Karl Braune, samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur, exploatering 
Henrik Fahlbeck, samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur, infrastruktur 
Carolina Olsson, samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur, stadsmiljö 
Anna Malgorzata Ludzia, Nodra AB 
Anna Gustavsson, samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa, miljö- och hälsoskydd 
Johan Nordström, samhällsbyggnadskontoret, plan och bygglov, detaljplanering 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Julia Stenstöm Karlsson Emma Wester 
enhetschef detaljplanering  planarkitekt 
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