
 

 

  

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

 2020-03-18 
 

 
tillhörande detaljplanen för  

del av kvarteret Vävstolen (del av fastigheten Kopparhammaren 2 vid Korsgatan) 
inom Berget i Norrköping   
SPN 2020/0290 214  

 

SAMRÅDSHANDLING 
 

Miljökonsekvensbeskrivning 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

2(44)   
Vårt diarienummer 

SPN 2020/0290 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

Sammanfattning 
Enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken (MB) ska kommunen göra en strategisk 
miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras om 
genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Första steget i den 
strategiska miljöbedömningen är att en undersökning om betydande miljöpåverkan ska 
tas fram. Om planen bedöms omfattas av reglerna för miljöbedömning ska 
miljöaspekter integreras i planeringsprocessen och en miljökonsekvensbeskrivning 
arbetas fram. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska definiera, beskriva och 
bedöma den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande 
kan antas medföra. Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen görs i samråd med 
länsstyrelsen. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med kontor, centrumverksamhet 
och utbildningslokaler genom en utökning av byggrätten i höjdled. Vidare syftar 
detaljplanen till att ny bebyggelse ska ges en gestaltning som knyter an till det tidiga 
1900-talets fabriksbyggnadskaraktär och form samt harmoniserar med den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön som omger den. 

Förslaget till detaljplan är förenligt med gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping 2010, översiktsplanen för staden 2017 och med fördjupningen av 
översiktsplanen för Industrilandskapet 2006.  

Förutsättningar 
Planområdet är beläget i centrala Norrköping i anslutning till Motala ström i det 
historiskt värdefulla Industrilandskapet i nära anslutning till Linköpings Universitet – 
Campus Norrköping. 

Planområdet består idag av en nedbrunnen byggnad där endast ytterväggarna och 
takstommar finns kvar. För området finns en gällande detaljplan, Kv. Gamlabyn m fl., 
laga kraftvunna 1998-02-27. Planen tillåter markanvändning för småindustri och kontor. 
Den nu nedbrunna byggnaden omfattas av skyddsbestämmelse(q1), förbud mot rivning 
och förvanskning. Västra Grytsgatan utgörs av prickmark som inte får bebyggas. Den 
tillåtna bygghöjden varierar mellan två och fem meter. 

Vid undersökning enligt 6 kapitlet miljöbalken (MB) har miljöaspekterna kulturmiljö 
och stadsbild bedömts riskera få betydande miljöpåverkan, vilket utgör motiv för 
upprättande av denna miljökonsekvensbeskrivning.  

En alternativ lokalisering är inte aktuell med anledning av detaljplanens syfte att 
möjliggöra en återuppbyggnad av nedbrunnen bebyggelse med utbildningslokaler i 
närheten av Linköpings Universitet – Campus Norrköping. 

Den betydande miljöpåverkan som riskerar att uppstå vid genomförande av 
planförslaget jämförs med ett nollalternativ, där den nedbrunna fastigheten återuppförs 
med fullt utnyttjad byggrätt.  
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Miljöbedömning 

Kulturmiljö och stadsbild 
Planområdet ingår i de centrala delarna av området Norrköping [E52] som är av 
riksintresse för kulturmiljövården. Den brandskadade byggnaden inom planområdet har 
en mycket tidstypisk industrikaraktär från det tidiga 1900-talet, med sågtandstak, 
fasader i tegel och höga fönster mot gatan. Den befintliga byggnaden är sedan tidigare 
utpekad som särskilt värdefull i enlighet med PBL 8 kapitlet §13, och omfattas av 
rivningsskydd i gällande plan. 

Planförslaget innebär att den brandskadade industribyggnaden rivs, och ersätt med en ny 
byggnad. Den nya byggnadens utformning regleras med utgångspunkt i kulturmiljöns 
värden, och den nya byggnaden bedöms innebära små negativa effekter. Den åtgärd som 
främst framträder i konsekvensbedömningen är rivningen av den brandskadade 
byggnaden, vilket ger betydande negativa effekter för kulturmiljön. Med hänsyn till den 
samlade kulturmiljöns höga värde bedöms samrådsförslaget innebära stora negativa 
konsekvenser för kulturmiljön som helhet. 

Om planförslaget inte genomförs och nollalternativet i stället genomförs skulle ingen 
rivning ske av den befintliga byggnaden, ny bebyggelse skulle utformas utan någon 
anpassning till områdets kulturvärden, och den obebyggda ytan mot Västra Grytsgatan 
skulle överbyggas. Nollalternativet bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för 
kulturmiljön. Nollalternativet utgår från att området byggs ut i enlighet med gällande 
detaljplan.  

Relevanta miljömål 
Planförslaget innebär en positiv påverkan på de globala miljömålen; God utbildning för 
alla, Jämställdhet och Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Genom att 
planförslaget möjliggör uppförande av nya utbildningslokaler i en central del av staden. 
Påverkan till målen är positiv men liten i ett globalt perspektiv.  

För målen Hållbara städer och samhällen och Bekämpa klimatförändringar har 
planförslaget både en positiv och negativ påverkan på målet. Planförslaget bidrar 
positivt till målet genom en effektivare markanvändning med byggnadens centrala läge. 
Negativt genom en viss ökning av trafik till området samt det resurser som krävs för att 
upprätta byggnaden.  

För nationella miljökvalitetsmål bidrar planförslaget både positiv och negativ till 
måluppfyllelse för målet God bebyggd miljö. Negativt genom att rester av en 
kulturhistoriskt värdefull byggnad rivs. Positivt genom en effektivare mark- och 
resursanvändning i en central del av staden. Även för målet Begränsad klimatpåverkan 
är bidragandet både positiv och negativ. Positivt genom effektivare mark- och 
resursanvändning i en central del av staden där befintlig infrastruktur kan utnyttjas. 
Negativt genom den resursåtgång som krävs för att upprätta en ny byggnad samt ett 
tillskott av inresande till området.  

För kommunala miljörelaterade mål bidrar planen positivt avseende skolresultat, 
arbetslöshet, kompetensförsörjning, näringslivsklimat, trygg fysisk miljö samt tillit och 
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förtroende. För målen grön omställning och klimatanpassning har planen både en 
positiv och negativ påverkan på målet.  

Förslaget till detaljplan bedöms inte påverka gällande miljökvalitetsnormer för vatten, 
luft och buller under förutsättning att planbestämmelser och kommunens styrdokument 
följs. 

Samrådsförslaget innebära stora negativa konsekvenser för kulturmiljön som helhet. 
Nollalternativet bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för kulturmiljön En 
samlad bild av planens miljökonsekvenser illustreras i tabellen nedan. 

Tabell: Samlad bedömning av miljökonsekvenser enligt teckenförklaring nedan. 

              
Positiva Inga Marginellt 

negativa  Små negativa Måttligt 
negativa Stora negativa Mycket stora 

negativa 
Teckenförklaring för bedömning av miljökonsekvenser. 

Miljöaspekt Nollalternativ Planförslag 

Kulturmiljö och 
stadsbild     

 

Skadebegränsande åtgärder 

Då planförslaget förutsätter en rivning av befintlig byggnad, som omfattas av såväl 
rivningsförbud som utgör del i riksintressets uttryck, framträder främst effekterna av 
själva rivningen i konsekvensbedömningen. 

Ytterligare negativa konsekvenser kan undvikas genom att planen säkerställer en 
mycket hög arkitektonisk kvalitet, och stor omsorg om såväl detaljer som helheten i den 
nya byggnadens utformning. För att minska upplevelsen av den skalförskjutning som 
planförslaget innebär är det av stor vikt att detaljplanen säkerställer att ny byggnad ges 
en utformning som strävar efter att minimera intrycket av en storskalig byggnad. 
Slutligen kan föreslagen varsamhetsbestämmelse kring återuppförande av del av fasad 
tas bort eller arbetas in i befintlig skyddsbestämmelse för att undvika att försvåra 
läsbarheten av platsens historia. 

Slutsats 

Planförslaget inför samråd bedöms medföra betydande negativa effekter i relation till 
befintlig byggnads höga kulturhistoriska värde. Bedömningen tar inte befintlig 
byggnads tekniska skick i beaktande, utan utgår endast från dess kulturhistoriska värde.  

För riksintresset Norrköping [E52] bedöms planförslaget sammantaget medföra måttliga 
negativa effekter för riksintresset. Då planförslaget förutsätter en rivning av befintlig 
byggnad, som omfattas av såväl rivningsförbud som utgör del i riksintressets uttryck, 
framträder främst effekterna av själva rivningen i konsekvensbedömningen. Valet att 
tillåta rivning av den brandskadade byggnaden trots att den omfattas av rivningsförbud i 
gällande plan grundas i att kvarvarande konstruktion, i form av murar och stomme, 
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bedöms ha förlorat sin bärförmåga, och att ett återuppförande av befintlig byggnad 
bedöms orealistisk. Att riva byggnaden för att återuppföra den har inte utretts som ett 
alternativ då det bedömts som oerhört ekonomiskt kostsamt samt riskera att uppfattas 
som en kuliss eller en pastisch. 

Genom att planen säkerställer en mycket hög arkitektonisk kvalitet, stor omsorg om 
detaljer avseende den nya byggnadens utformning kan negativa konsekvenser för 
kulturmiljön undvikas, och till viss del mildra de negativa konsekvenser som rivning av 
befintlig byggnad ger. För att minska påverkan på den skalförskjutning som 
planförslaget medför är det viktigt att byggnaden utformas på ett sätt som inte förstärker 
intrycket av en storskalig byggnad.  

För globala miljömål innebär planförslaget en positiv påverkan på det globala 
miljömålet God utbildning för alla, Jämställdhet och Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt. För målen Hållbara städer och samhällen och Bekämpa 
klimatförändringar har planförslaget både en positiv och negativ påverkan. För 
nationella miljökvalitetsmål har planen både en positiv och negativ påverkan på målen 
God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan. För de kommunala miljörelaterade 
målen; skolresultat, kompetensförsörjning, näringslivsklimat, trygg fysisk miljö samt 
tillit och förtroende bidrar planen till en positiv måluppfyllelse. För målen grön 
omställning och klimatanpassning har planen både en positiv och negativ påverkan.  

Planförslaget är i linje med den gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping, 
liksom med översiktsplan och fördjupningen av översiktsplanen för Industrilandskapet. 
Planförslaget möjliggör tillväxt i ett centralt läge genom förtätning samt bidrar till målet 
med fler studieplatser för universitetet. 
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1.  Inledning 
Enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken (MB) ska kommunen göra en strategisk 
miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras om detta 
antas kunna medföra betydande miljöpåverkan (6 kapitlet 5–6 §§ MB). Om en 
undersökning visar att så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras. En 
undersökning om betydande miljöpåverkan har tagits fram, se referenslistan i slutet av 
detta dokument.  

Om en verksamhet enligt 7 kapitlet 28a § MB kräver tillstånd eller om planen förutsätter 
verksamhet enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966) 2 §, punkt 2 och 6 § eller 
bilagan till denna förordning antas planen alltid medföra en betydande miljöpåverkan. 

Genomförandet av en detaljplan antas alltid medföra en betydande miljöpåverkan om 
planområdet får tas i anspråk för de ändamål som anges i 4 kapitlet 34 § plan- och 
bygglagen (PBL).  

Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats i enlighet med 
miljöbedömningsförordningen (2017:966). Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska 
definiera, beskriva och bedöma effekterna av den betydande miljöpåverkan som planens 
eller programmets genomförande kan antas medföra. Miljökonsekvensbeskrivningens 
innehåll regleras i miljöbalkens 6 kapitel 12 och13§§. 

Innan en myndighet eller kommun bestämmer omfattningen av och detaljeringsgraden 
för miljökonsekvensbeskrivningen, ska myndigheten eller kommunen samråda med den 
eller de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen eller programmet. Under 
sommaren 2021 samrådde kommunen med länsstyrelsen om de bedömningar som gjorts 
för detaljplanen i Undersökning om betydande miljöpåverkan som färdigställdes den 28 
januari 2022. Länsstyrelsen lämnade då ett yttrande om detaljplanens miljöpåverkan.  

Inför arbetet genomfördes även ett samråd om avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivningen med länsstyrelsen i Östergötland den 8 februari 2022. 

2.  Detaljplanens syfte och innehåll 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med kontor, centrumverksamhet 
och utbildningslokaler genom en utökning av byggrätten i höjdled. Vidare syftar 
detaljplanen till att ny bebyggelse ska ges en gestaltning som knyter an till det tidiga 
1900-talets fabriksbyggnadskaraktär och form samt harmoniserar med den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön som omger den. 

Byggnaden längs med Korsgatan, i kvarteret Vävstolens västra del (etapp 1), har i april 
2018 härjats svårt av brand. Endast ytterväggarna står kvar, med sin tydliga 
sågtandsprofil. Fastighetsägaren har för avsikt att bygga upp en ny, högre byggnad med 
kontors- och utbildningslokaler på platsen. Fastigheten ägs i sin helhet av Corem Ström 
AB.  
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Det aktuella planområdet är den första av tre etapper för utveckling inom fastigheten 
Kopparhammaren 2, se Figur 1. I en andra etapp inom kvarteret Gryts nordvästra del 
förslås nya bostäder, där det idag står ett parkeringsgarage. Den sydöstra delen kvarteret 
Vävstolens utgör utvecklingsprojektets tredje etapp och omfattar en påbyggnad av den 
befintliga byggnaden med bostäder och en förlängning av samma byggnad med lokaler 
för verksamheter och utbildning. På grund av att etapperna är geografiskt åtskilda från 
varandra och har olika prioritetsnivå och frågeställningar bedömdes det lämpligt att 
pröva detaljplaner för etapperna i skilda planprocesser. 

 
Figur 1 Bilden visar indelning av uppdragsområdet i upp till tre etapper.  
Bild: Norrköpings kommun 2022. 

2.1  Översiktsplan 
Detaljplanen stämmer till stora delar överens med den gemensamma översiktsplanen för 
Linköping och Norrköping 2010, liksom med översiktsplan för staden 2017 samt med 
fördjupningen av översiktsplanen för Industrilandskapet 2006. 

Enligt översiktsplanen ska Norrköping växa inifrån och ut, det vill säga i första hand 
genom förtätning av befintliga verksamhetsområden. Planen bidrar också till målet att 
utveckla universitetet till att omfatta 10 000 studieplatser i ett centralt läge. 

Högst prioritet ska ges till satsningar i centrala lägen intill kollektivtrafik. I 
stadskärnorna ska miljöer med hög täthet och blandat innehåll utvecklas för att skapa 
fler bostäder, arbetsplatser, utbildningsplatser, mötesplatser och upplevelser.   
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Enligt den gemensamma översiktsplanen för Norrköping och Linköping ska 
bebyggelseutveckling och lokalisering av målpunkter för många människor 
koncentreras till centrala Norrköping och Linköping. Bebyggelseutvecklingen i de 
bägge städerna har högsta prioritet, prioritet ligger även på fler boende och fler 
arbetsplatser i stadskärnorna.  

Översiktsplan för staden, Norrköpings kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017, 
anger att planområdet ligger inom utvecklingsområde 1; Centrum, ett område som 
beskrivs som förtätning av innerstaden. Utveckling inom Norrköpings centrum ska ske 
med en blandad bebyggelse med hög arkitektonisk karaktär. Det slås fast att den 
arkitektoniska nivån ska vara hög och att kulturhistoriska värden i bebyggelsen ska 
beaktas och dras nytta av för att ytterligare höja stadens attraktivitet. 

I översiktsplanens strategier för Arkitektur Norrköping slås fast att Norrköpings 
stadsbild och kulturhistoriska arv är en ovärderlig resurs, och förståelse och respekt för 
platsens karaktär ska alltid utgöra för nya tillägg och förändringar i stadskärnan. 

I fördjupningen av översiktsplanen för Industrilandskapet (2006) beskrivs att 
universitetets expansionsbehov ska prioriteras inom Vävstolen, här bör sammanhållna 
områden med hög täthet eftersträvas eftersom det är viktigt att hushålla med 
markresurser. Inom planområdet prioriteras också tillväxt av kunskapsintensiva 
verksamheter, se figur 2.  

 
Figur 2. Karta redovisande utpekade områden där kunskapsföretag kan komma att dominera. 
Planområdet markerat med röd ring. Kartan är hämtad ur: Fördjupning av översiktsplan för 
Industrilandskapet. Norrköpings kommun, 2006. 
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Planförslaget stödjer både utveckling av kunskapsintensiva verksamheter och 
expansionsbehov för universitetet. Byggnader ska utföras med bottenvåningar som 
berikar stadslivet. 

I fördjupningen av översiktsplanen för Industrilandskapet (2006) beskrivs kvarteret 
Vävstolen som kvartersdelar med potential för effektivare utnyttjande, se figur 3. 
Visionen med fördjupningen av översiktsplanen är att stödja utvecklingen av 
industrilandskapet till en tät, dynamisk och attraktiv del av Norrköping, där den unika 
miljön tas tillvara. En utgångspunkt för fördjupningen av översiktsplanen är att miljön 
ska utvecklas med hänsyn till kulturmiljön, och att områdets egenart med sina 
kulturhistoriska värden ska bevaras. 

 
Figur 3 Karta redovisande situationen i Industrilandskapet år 2006. Planområdet är markerat 
med en röd ring. Kartan är hämtad ur: Fördjupning av översiktsplan för Industrilandskapet. 
Norrköpings kommun, 2006. 

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i industrilandskapet pekas ut med 
utgångspunkt i kommunens kulturhistoriska inventering. Värderingen av bebyggelsen i 
Industrilandskapet har reviderats sedan fördjupningen av översiktsplanen togs fram, se 
vidare i kapitel 5.2 Beskrivning av miljöförhållanden. 
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Figur 4. Viktiga vyer och siktlinjer inom industrilandskapet. Planområdet är markerat med en 
röd ring, och berörs av siktlinje/utblick 3, 12, 13 och 14. Fördjupning av översiktsplan för 
Industrilandskapet. Norrköpings kommun, 2006. 

Den visuella upplevelsen av industrilandskapet och stadsmiljön hanteras också i 
fördjupning av översiktsplanen. Vyer och utblickar poängteras som en viktig del av 
områdets värden. Ett antal viktiga utblickar redovisas med karta och foton, och planen 
anger att alla utblickar i industrilandskapet är viktiga, värdefulla och bör värnas, men de 
som anges särskilt i karta är sådana som är särdeles viktiga, se figur 4.  

Till fördjupning av översiktsplanen hör ett stadsmiljöprogram, Riktlinjer för 
stadsmiljöns utformning, som utgör stöd för förändringar i industrilandskapet. 
Inledningsvis slås där fast att riksintresset för kulturmiljövården ” är en väsentlig grund 
för översiktsplanens inriktning att tillvarata den unika miljön.” I stadsmiljöprogrammet 
ges följande riktlinjer för utformning och anpassning av ny bebyggelse samt ändringar 
av befintlig bebyggelse inom industrilandskapet; 

Bebyggelsens utformning 

• Byggnad placeras i kvartersgräns mot angränsande gata. I kvartersdelar närmast 
Strömmen placeras byggnader i samspel med de mera fritt utformade 
stadsrummen. 

Ändring av befintlig byggnad utföres enligt följande: 

• Fönster bibehålls i första hand eller ersätts med fönster lika befintliga. 
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• Nya fönster ges utformning i samklang med byggnadens karaktär. 
• Inga nya balkonger får sättas upp. 

Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig miljö och utföras i huvudsak enligt följande: 

• Utformningen ska särskilt beakta markerad takfot, måttligt stora glasytor och 
tydlig sockel. 

• Inga utanpåliggande balkonger får förekomma mot gata. 
• Skylt på byggnad utföres i storlek och utformning anpassad till byggnadens och 

platsens förutsättningar. 
• Kvarterens inre gårdsmiljöer ska utformas med utgångspunkt från brukarnas 

behov av utrymmen för utevistelse, utsikter och goda ljusförhållanden. 

2.3  Andra styrdokument 
I upprättande och genomförande av detaljplanen kommer relevanta kommunala 
riktlinjer att tillämpas:  

• Arkitekturstaden Norrköping – riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad. 

• Riktlinje för hållbar dagvattenhantering. 

• Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun. 

3.  Miljökonsekvensbeskrivningens 
syfte  

Miljökonsekvensbeskrivningens övergripande syfte är att integrera miljöaspekter i 
aktuell plan så att en hållbar utveckling främjas. Enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken ska 
detta ske genom att identifiera, beskriva och bedöma effekterna av den betydande 
miljöpåverkan som förslaget till detaljplan kan ge vid ett genomförande av planen. 
Enligt miljöbalkens 6 kapitel 2 § ska både direkta, indirekta och kumulativa effekter på 
kort och lång sikt beaktas i bedömningen.  

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla uppgifter om åtgärder som planeras för att 
förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa effekter. En central del i 
miljöbedömningen är även att bedöma rimliga alternativ. Syftet med 
miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanen för Kopparhamnen 2 är att bedöma 
konsekvenserna av utökad byggrätt och rivning av den nedbrunna byggnaden i ett 
centralt läge med riksintresse för kulturmiljö. 

3.1  Metod för bedömning 
Påverkan är det fysiska ingrepp som genomförandet av planen medför. Effekten 
definieras som den störning i miljön som uppstår av planens fysiska påverkan, och den 
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kan vara positiv eller negativ. Den negativa effekten kan vara betydande, måttlig eller 
liten. Om ingen effekt uppstår blir det inga konsekvenser. 

Bedömningen av miljökonsekvenser sker genom att väga samman effekten av påverkan 
på värde som påverkas i en matris, se tabell 1. Bedömning av värde sker utifrån 
objektiva värdegrunder som är specifika för respektive miljöaspekt. Värdeskalan är 
indelad i högt, måttligt eller lågt värde.   

Identifierade värden redovisas under nuläge för varje miljöaspekt. Formellt utpekade 
värden redovisas under skyddade områden.  

Tabell 1. Miljöbedömningens konsekvensskala. Bedömningen utgår ifrån intressets värde och 
effektens omfattning. Grönt indikerar positiva konsekvenser. Gult till rött avser negativa 
konsekvenser. 

      

Positiv effekt  positiva konsekvenser  

Betydande 
effekt  måttliga  

konsekvenser 
stora  

konsekvenser 
mycket stora  
konsekvenser  

Måttlig effekt  små  
konsekvenser 

måttliga  
konsekvenser 

stora  
konsekvenser  

Liten effekt  marginella  
konsekvenser 

små  
konsekvenser 

måttliga  
konsekvenser  

Ingen effekt  inga konsekvenser  

  Lågt värde Måttligt värde Högt värde  

 

4.  Avgränsningar 
I plan- och bygglagens 5 kapitel 18 § anges att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
ska upprättas om detaljplanen medger en användning av mark, byggnader eller andra 
anläggningar som kan innebära en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten och andra resurser. För att bedöma om en detaljplan 
bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan ska en undersökning om betydande 
miljöpåverkan tas fram, vilket gjordes den 28 januari 2022.  

I samråd med Länsstyrelsen enligt plan- och bygglagen bedömdes att detaljplanen 
sammantaget kan ge en betydande miljöpåverkan och att en MKB därför ska upprättas 
för att belysa detaljplanens konsekvenser för följande miljöaspekter: 

• Kulturmiljö och stadsbild 

Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas därför till dessa miljöaspekter.  
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Följande aspekter har studerats men bedömdes under avgränsningssamrådet inte ha en 
betydande påverkan: strandskydd, fornlämningar, markmiljön, dagvattenhantering, risk 
för översvämning samt luft- och vattenkvalitet. Aspekterna har därför avgränsats ur 
MKB och behandlas istället i planbeskrivningen. 

4.1  Avgränsning i tid 
Miljökonsekvensbeskrivningen avser miljöeffekter som kan uppstå tio år efter 
genomförandet av detaljplanen. 

4.2  Geografiska avgränsningar 
Den rumsliga avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen utgörs av förslaget till 
planområdet, se figur 5.  

 
Figur 5. Karta som visar planområdet. Gul streckad linje visar avgränsning av planområdet. 
Karta: Norrköpings kommun 2022. 

4.3  Samråd om avgränsningen  
Ett samråd om avgränsningen (aspekter, tid, geografi) genomfördes med länsstyrelsen 
den 8 februari 2022. Avgränsningen av MKB överensstämmer med resultatet av 
avgränsningssamrådet.  

Frågor som kan bedömas bättre i andra processer eller i tillståndsprövning av 
verksamheter eller åtgärder bedöms inte i denna MKB.  
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5.  Nuvarande miljöförhållanden 
5.1  Gällande detaljplan och pågående 
markanvändning 
För området finns en gällande detaljplan för KV Gamla byn m.fl. inom Berget nr 0581, 
laga kraftvunnen 1998-02-27, se figur 7. Gällande detaljplan tillåter markanvändning 
för småindustri och kontor. Befintlig, numera brandskadad, industribyggnad omfattas av 
skyddsbestämmelse(q1) vilket innebär rivningsförbud samt skydd mot förvanskning av 
byggnadens exteriör. Västra Grytsgatan är en privat kvartersgata. I den gällande 
detaljplanen utgörs kvartersgatan av prickmark där marken inte får bebyggas, men det 
är tillåtet att upprätta ett glastak över gården. Tillåten byggnadshöjd varierar inom 
berört området och medger en bebyggelse motsvarande två till fem våningar. Byggrätter 
norr och söder om befintlig industribyggnad regleras med byggnadshöjder om +23 
meter i norr och +36 meter i söder. 

 
Figur 6. Bilden visar ett utsnitt från den nu gällande detaljplanen. Det aktuella planområdet är 
inringat med en röd, streckad linje. Källa: Norrköpings kommun 2022. 

Planområdet är beläget i centrala Norrköping i anslutning till Motala ström i det 
historiskt värdefulla Industrilandskapet. Industrilandskapet utgör en dynamisk del av 
staden. Planområdet ligger i nära anslutning till Linköpings Universitet - Campus 
Norrköping, liksom olika museum och nya företag som är en viktig del av 
Östgötaregionen.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

17(44)   
Vårt diarienummer 

SPN 2020/0290 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

Industrilandskapet  
Planområdet är beläget i Norrköpings äldre industrilandskap söder om Motala ström. I 
dagsläget består fastigheten Kopparhamnen 2 av Västra Grytsgatan, parkeringsytor samt 
rester av en tidigare byggnad som förstördes vid brand. Av den nedbrunna byggnaden 
kvarstår enbart ytterväggar och en del av stommen. 

Historiskt har det sedan 1600-talet bedrivits olika verksamheter på fastigheten bland 
annat textilverksamhet, garveriverksamhet och pappersbruksverksamhet.  

Platsens funktion i staden  
Planområdet är beläget i ett strategiskt läge inom industrilandskapet i nära anslutning till 
Linköpings Universitet - Campus Norrköping och Arbetets museum. Till Norrköpings 
centralstation är det cirka 1 kilometer från planområdet.  

Norra Grytsgatan som går norr om fastigheten är en del av stadens huvudgångstråk som 
går längs Motala ström. Kungsgatan och Södra Promenaden är två viktiga gator för 
biltrafik som ligger i nära anslutning till planområdet. Inom 300 meter söderut från 
planområdet vid Nygatan går kollektivtrafik med buss och spårvagn.  

Motala ström  
Motala ström är Östergötlands blåa huvudstråk som förbinder Vättern med Östersjön. 
Huvudavrinningsområdet för Motala ström Glan-Bråviken (SE649609-152033) är ett av 
Sveriges största och omfattar större delen av Östergötland, delar av Örebro och 
Jönköpings län, samt hela Vätterns avrinningsområde med delar från Västra Götaland 
län. Motala ström är recipient för dagvatten från planområdet. 

5.2  Beskrivning av miljöförhållanden 
I avsnittet redovisas formella skydd inom det aktuella planområdet. En mer utförlig 
beskrivning av värden sker i anslutning till respektive miljöaspekt under avsnittnuläge. 

Riksintressen enligt miljöbalken kapitel 3 och 4 

Riksintresse kulturmiljövård 
Planområdet ingår i sin helhet i riksintresset för kulturmiljövård Norrköping (E52), 3 
kapitlet 6§ miljöbalken. I översiktsplanen för staden (2017) samt i fördjupningen av 
översiktsplanen för Industrilandskapet i Norrköping (2006) redovisas riksintresset med 
tillhörande riksintressebeskrivning. Ytterligare ställningstaganden anges inte. Den av 
Riksantikvarieämbetet beslutade riksintressebeskrivningen lyder som följande:    

Motivering: Stadsmiljö och industrimiljö kring kraftkällan Motala ström, som tydligare 
än någon annan plats i landet speglar den industriella utvecklingen, dess 
förutsättningar och den miljö detta skapat under särskilt 1600-talet och 1800-talets 
senare del. 

Uttryck för riksintresset: Industrianläggningar från skilda tider, även utanför det 
centrala industrilandskapet, med högt markutnyttjande, storslagna fabrikskomplex, 
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dammar, broar och det forsande vattnet. Stadskärnan med enstaka bevarade medeltida 
drag, landets första rätvinkliga rutnätsplan på Saltängen från 1613 och det därmed 
sammanhängande Johannisborgs slott, 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. Järnvägsmiljön och Inre hamnen, med magasinsbyggnader, kajer, tullhus med 
mera. Uttryck för de speciella ekonomiska och sociala förhållanden som storindustrin 
skapade, såsom Folkparken och andra donationer, bostäder för olika sociala skikt och 
folkrörelsebyggnader. Kneippens kurortsmiljö och Borgs villastad med tidstypisk plan 
och stora, individuellt utformade villor på stora tomter. Röda stadens egnahemsområde, 
med flera bebyggelsemiljöer som speglar utvecklingen vid 1900-talets början. Rester av 
gamla infartsvägar och andra spår av det landskap som tidigare omgav stadskärnan. 

Riksintresse kommunikationsanläggning 
Planområdet ligger inom riksintresse för kommunikationsanläggningar för luftfart 3 
kapitlet 8 § miljöbalken. Intresset som berörs är Norrköping flygplatsinfluensområde 
med hänsyn till flyghinder. Hinder för flygtrafik som byggnader får inte utgöra ett 
hinder för flygtrafiken. Högsta tillåten totalhöjd för byggnaden regleras med hänsyn till 
riksintresset i planbeskrivningen.   

Skyddade områden och arter enligt miljöbalken kapitel 7 och 8 

Skyddade miljöer enligt kulturmiljölagen 
Planområdet ligger inom fornlämningsområdet L2009:7173, bestående av lämningar 
efter Norrköpings medeltida stadsområde. Fornlämningar skyddas av 2 kapitlet 
kulturmiljölagen. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, 
samt genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. 
En arkeologisk förundersökning inom en mindre del av planområdet har tidigare 
genomförts (Riksantikvarieämbetet, Rapport UV Öst 2003:36). Förundersökningen 
resulterade bland annat i fynd av lämningar efter bebyggelse och stenläggningar från 
1600- och 1700-talet. Förundersökningens schakt utfördes främst på ytor utanför den nu 
nedbrunna industribebyggelsen. En översiktlig arkeologisk utredning har också 
genomförts som underlag till detaljplanen (Carelli, Arkeologerna PM 2022:16). I 
utredningen bedöms det som sannolikt att det kan finnas äldre bevarade kulturlager 
under områdets äldre industribebyggelse. 

Då fornlämningsbilden bara är delvis känd finns behov av ytterligare arkeologiska 
underökningar inom planområdet i enlighet med den arkeologiska uppdragsprocessen. 
Fortsatta arkeologiska utredningar förutsätter dock att delar av, eller hela, den 
brandskadade byggnaden rivs så att åtkomst till marken kan ges. 

Plan- och bygglagen 
Enligt gällande detaljplan utgör området en värdefull kulturmiljö, där stor hänsyn ska 
tas till den kulturhistoriska miljön. Befintlig byggnad omfattas av rivningsförbud samt 
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skyddsbestämmelser som förbjuder exteriör förvanskning samt skyddar kulturhistoriskt 
värdefulla interiördetaljer.  

Den numera kraftigt brandskadade byggnaden på fastigheten Kopparhammaren 2 är 
också klassificerad som särskilt kulturhistoriskt värdefull i enlighet med Plan- och 
bygglagens 8 kapitel 13§ av Norrköpings kommun.  

  
Figur 7. Utsnitt ur Norrköpings kommuns byggnadsinventering med klassificering. Grön färg 
innebär byggnad som är särskilt värdefull i enlighet med PBL 8 kapitlet. 13§. 

Andra utredningar och underlag 
Ett kulturmiljöunderlag har tagits fram i samband med det pågående planarbetet 
(Bjerking, 2021). Underlaget redogör för planområdets historiska utveckling, gällande 
lagstiftning avseende kulturmiljöns värden samt innehåller en övergripande 
karaktärisering av planområdets angränsande bebyggelse. I underlaget visas också de 
vyer/utblickar som återfinns i fördjupningen av översiktsplanen för Industrilandskapet. 

Underlaget sammanfattar de värdebärande egenskaper som identifierats, och de bedöms 
samtliga utgöra värdebärande egenskaper för de riksintressanta uttrycken. De 
värdebärande egenskaperna listas i sin helhet nedan. 

• Kärnan av den lågskaliga och täta sammansättningen av industribyggnader från 
textilindustrins tidiga genombrott under 1800-talets andra hälft fram till dess 
nedläggning alternativt avflyttning från området omkring 1970.  

• Kontrasten mellan kärnan och de omgivande/flankerande högre byggnaderna 
från samma epok i Kopparhammaren i öster och Grytsområdet i väster. 

• Öppningen invid Grytstorget med siktlinje mellan stränderna norr respektive 
söder om Motala ström. 

• Det tidigare färgeriets lågskaliga form, inklusive den ursprungliga 
sågtaksformeringen, som så tydligt har en samhörighet med intilliggande 
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bebyggelse i före detta kvarteret Nedre Segern, numera östra delen av kvarteret 
Vävstolen. 

• Den murade fasaden med varierad bränning av sten, samt viss mönstermurning, 
som visar önskemålet att gestalta en industribyggnad på ett karaktärsfullt sätt. 

En kortare beskrivning av konsekvenser för kulturmiljön som kan uppstå vid rivning av 
befintlig brandskadad byggnad samt vid nybyggnad inom planområdet innefattas också 
i kulturmiljöunderlaget. Risken för negativa konsekvenser för kulturmiljön vid både 
rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av en högre byggnad lyfts. De negativa 
konsekvenserna utgår från såväl effekter för stadsmiljöns läsbarhet, brutna funktionella 
samband samt brutna eller ändrade visuella samband i industrilandskapet. Det 
poängteras att högre bebyggelse i området riskerar att bryta viktiga siktlinjer, som kan 
leda till stora negativa konsekvenser för (läsbarheten och förståelsen av) det 
kulturhistoriska sammanhanget.  

I underlaget ges också övergripande rekommendationer för det fortsatta arbetet, samt 
förslag på planbestämmelser för att hantera befintliga kulturvärden i detaljplanen. De 
föreslagna bestämmelserna utgår från att resterande delar av brandskadad befintlig 
byggnad bevaras, inga utformningsbestämmelser för tillkommande bebyggelse föreslås. 

En antikvarisk rivningsdokumentation har också utförts för befintlig byggnad inom 
planområdet (Fredriksson Arkitektkontor, 2021). Rivningsdokumentationen innehåller 
en beskrivning över byggnadens historik och en omfattande dokumentation av den 
brandskadade byggnaden. 

En statusbesiktning av den brandskadade byggnadens konstruktion har utförts av 
Ramboll inför planarbetet (Ramboll, 2020). I rapporten beskrivs skador i kvarvarande 
murverk och betongkonstruktioner. Murverket bedöms ha omfattande skador med så väl 
spjälknings/sprängnings-skador, samt förskjutning av murverket. Hur omfattande 
skador själva teglet fått är dock okänt. Den gjutna bottenplattans status är okänd, då inga 
prover tagits där. 

Övrig miljöpåverkan 
Påverkan för övriga miljöaspekter bedöms som liten eller positiv. 

6.  Identifiering av rimliga alternativ 
En alternativ lokalisering är inte aktuell med anledning av detaljplanens syfte att 
möjliggöra en återuppbyggnad av nedbrunnen bebyggelse med utbildningslokaler i 
närheten av Linköpings universitetslokaler i Norrköping. 

6.1  Nollalternativ 
En MKB ska innehålla ett referensalternativ för att kunna jämföra och bedöma 
detaljplanens miljökonsekvenser med ett scenario av områdets sannolika utveckling om 
detaljplanen inte genomförs. Ett sådant scenario kallas för nollalternativ. 
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Nollalternativet är ett så kallat framskrivet nuläge som utgår från att gällande planer 
genomförs. 

 
Figur 8. kartan visar gällande detaljplan för området. Plankarta, detaljplan för Kv Gamlabyn 
m.fl. i Norrköping 0581K-p98/6. Norrköping kommun 1998. 

För området finns en gällande detaljplan för KV Gamlabyn m.fl. inom Berget nr 0581, 
laga kraftvunnen 1998-02-27, se figur 8. Gällande detaljplan tillåter markanvändning 
för småindustri och kontor. Befintlig, numera brandskadad, industribyggnad omfattas av 
skyddsbestämmelse (q1) vilket innebär rivningsförbud samt skydd mot förvanskning av 
byggnadens exteriör. Västra Grytsgatan utgörs av prickmark där marken inte får 
bebyggas men det är tillåtet att uppföra ett glastak över gården. Tillåten byggnadshöjd 
varierar inom berört området och medger en bebyggelse upp till mellan två och fem 
våningar. Byggrätter norr, söder och sydost om befintlig industribyggnad regleras med 
plushöjder. 

Enligt nollalternativet antas att den nedbrunna byggnaden återuppförs med sågtak och 
att tegelväggarna som finns kvar efter branden bevaras samt att de byggrätter som inte 
utnyttjats i planområdets norra och södra del tas i anspråk. Den obebyggda ytan längs 
Västra Grytsgatan tillåts i gällande plan att glasas in, se figur 9. 
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Figur 9.  Illustration som visar nollalternativet med utnyttjade byggrätter norr och söder om 
den nedbrunna industribyggnaden som återuppförts. Illustration: Norrköpings kommun 2022. 

6.2  Planförslag 

 
Figur 10. Plankarta, detaljplan för del av kvarteret Vävstolen (del av fastigheten Kopparhammaren 
2 vid Korsgatan) inom Berget i Norrköping. Källa Norrköping kommun 2022-08-04. 
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Inom planområdet sker en förtätning av Norrköpings Industrilandskap med 
utbildningslokaler, kontorslokaler och centrumverksamhet. Den befintliga byggnad som 
härjades svårt av brand 2018 ersätts med en ny byggnad som ge förutsättningar för 
förverkligande av kommunens Vision 2035.  

Detaljplanen medger en bebyggelse med varierande höjder som motsvarar en våning 
närmast Grytstorget och upp till sex våningar i byggnadens mittersta del och fyra 
våningar i byggnadens södra del, intill Södra Grytsgatan, se Figur 11. Stora takterrasser 
ger utblick över staden och Motala ström. Gården rusats upp och förvandlas till en 
inbjudande entré för studenter, forskare och professorer som har sina arbetsplatser och 
utbildningslokaler i byggnaden. Mot Grytstorget och Korsgatan ska det finnas en lokal 
för centrumverksamhet, till exempel restaurang eller café, butik, utställningslokal eller 
scen för musik och teater, placeras i byggnadens bottenvåning med entrén och utsikt 
riktad mot Grytstorget och Motala ström. En tredje entré placeras vid korsningen Södra 
Grytsgatan / Korsgatan och ökar byggnadens tillgänglighet, se Figur 12. 

 
Figur 11 . Bilden visar hur en ny byggnad inom planområdet kan se ut. Illustration: Utopia 
Arkitekter AB. 
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Figur 12 Situationsplanen ger en preliminär bild på hur planområdet skulle kunna bebyggas. 
Bild: Utopia Arkitekter AB. 
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7.  Bedömning av miljöpåverkan 
Nedan beskrivs och bedöms miljöpåverkan för aktuell miljöaspekt enligt tidigare 
avgränsningar. 

7.1  Kulturmiljö och stadsbild 
Förutsättningar  
Planområdet är beläget i centrala Norrköping, på den södra sidan av strömmen. Området 
ingår i de centrala delarna området Norrköping [E52] som är av riksintresse för 
kulturmiljövården. Området utgör den sydvästra delen av det område som brukar 
benämnas industrilandskapet, ett område starkt präglat av Norrköpings framväxande 
industrier längs strömmen under 1800-talet. Industrilandskapet utgör i sin helhet ett av 
riksintressets uttryck, där den tydliga karaktären med stora industribyggnader, ett högt 
markutnyttjande och industribebyggelse från skilda tidsepoker utgör viktiga 
beståndsdelar. Riksintresset beskrivs närmare i kapitel 5.2 Beskrivning av 
miljöförhållanden. 

Planområdet utgörs idag främst av en nedbrunnen före detta industribyggnad i ett plan, 
ursprungligen uppförd som färgeri 1909 och sedan tillbyggd 1919. Byggnaden ligger till 
skillnad mot stora delar av industrilandskapets bebyggelse indragen från Motala ström, 
med det öppna Grytstorget mellan vattnet och byggnaden se figur 13. 

Den befintliga byggnadens låga skala tillsammans med den indragna placeringen gör att 
planområdet ger en ovanlig inblick in i industrilandskapets brokiga bebyggelsestruktur. 
Detta ger också möjlighet till både utblickar och inblickar i stadslandskapet på ett sätt 
som inte ges möjlighet till på andra platser i centrala staden. 

Planområdets gatustruktur präglas av både den organiskt framväxande 
industribebyggelsen med informella passager genom kvarter och mellan byggnader 
samt av den framväxande stadens mer strikta planmönster med långa siktlinjer längs 
gatorna. 

Den brandskadade byggnaden inom planområdet har en mycket tidstypisk 
industrikaraktär från det tidiga 1900-talet, med sågtandstak, fasader i tegel och höga 
fönster mot gatan, se figur 14. Såväl fönster i fasad som sågtandstaket vittnar om det 
viktiga behovet av dagsljus och om det faktum att området varit mycket tätbebyggt och 
att dagsljusbehovet då främst kunde tillgodoses via taket. Den befintliga byggnaden är 
sedan tidigare utpekad som särskilt värdefull i enlighet med PBL 8 kapitel §13, och 
omfattas av rivningsskydd i gällande plan. 
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Figur 13.Foto över planområdet taget från norra sidan av Motala ström. Foto: Norconsult 
februari 2022. 

 
Figur 14. Den brandskadade byggnadens karaktäristiska sågtandstak mot Korsgatan. Foto: 
Norconsult februari 2022. 
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Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att den nedbrunna industribyggnaden återuppförs, eller bevaras 
i nuvarande skick. Ny bebyggelse i motsvarande en våning tillkommer mot norr, och en 
högre byggnadsdel motsvarande fyra våningar tillkommer mot Södra Grytsgatan. För 
den under lång tid obebyggda ytan öster om bebyggelsen, längs Västra Grytsgatan tillåts 
inglasning.  

Den tillkommande bebyggelsens skala motsvarar i stort skalan i planområdets direkta 
närhet, med varierande byggnadshöjder, och påverkar inte upplevelsen av den brokiga 
industrimiljön nämnvärt. Nollalternativet innebär inte att någon av de viktiga siktlinjer 
och vyer som pekats ut i fördjupning av översiktsplanen påverkas i någon större 
utsträckning, se figur 15. 

  

  

Figur 15. Illustrationer som visar nollalternativet från de fyra viktiga siktlinjer och vyer som 
lyfts fram i Fördjupning av översiktsplanen för Industrilandskapet (vy nummer 12, 13, 14 och 
3). Illustrationer: Norrköpings kommun 2022. 
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Nollalternativet påverkar den idag nedbrunna byggnaden genom att den återuppbyggs, 
alternativt bevaras i befintligt skick. En återuppbyggnad skulle inte ge någon effekt för 
kulturmiljön.  

Den förändring med inglasning av utrymmet öster om byggnaden som gällande 
detaljplan möjliggör tillsammans med de tillkommande byggnadsdelar som 
nollalternativet innefattar ger måttligt negativa effekter för kulturmiljön då den tidigare 
obebyggda ytan tas i anspråk, och att ny bebyggelse tillåts uppföras utan några 
utformnings- eller anpassningskrav. 

För riksintressets uttryck och stadsbilden i stort bedöms inga negativa effekter uppstå, 
förutsatt att tillkommande bebyggelse utförs varsamt. 

Lagskyddade värden: Bedömningen är att nollalternativet inte innebär negativa effekter 
för den brandskadade industribyggnaden eller riksintresset. Ny bebyggelse inom 
kvarteret Vävstolen kan eventuellt påverka ej kända kulturhistoriskt värdefulla 
lämningar under mark inom fornlämningsområdet. Tillstånd för ingrepp i fornlämning 
kommer sannolikt att krävas (2 kapitlet Kulturmiljölagen). 

Sammantaget bedöms nollalternativet innebära en liten negativ effekt för 
kulturmiljön. Med hänsyn till den samlade kulturmiljöns höga värde bedöms 
alternativet ge måttliga negativa konsekvenser för kulturmiljön. 

Planförslag 
I jämförelse med nollalternativet möjliggör planförslaget att den brandskadade 
industribyggnaden rivs, och att en ny byggnad uppförs inom planområdet. Till skillnad 
mot nollalternativet regleras byggnadens höjd med sex olika bestämmelser, som syftar 
till att dela upp den stora byggnadskroppen, och trappa ned dess höjd mot Motala ström. 
Nockhöjden regleras i ett spann från 23,8 meter mot norr till 50,1 meter invid Södra 
Grytsgatan. Maximal fasadhöjd mot Södra Grytsgatan får uppföras till max 37,1 meter. 
Byggnaden ska placeras med fasadliv mot Korsgatan och Västra Grytsgatan. 
Markanvändningen för den nya byggnaden regleras som Centrum, Kontor samt 
Högskola och universitet, Gymnasium. 

Till skillnad mot nollalternativet ges i planförslaget en mängd bestämmelser kring 
byggnadens utformning, bland annat med anledning av områdets höga kulturhistoriska 
värden. Takvinkeln regleras till minst 20 grader och högst 35 grader, tak ska utformas 
som pulpettak eller asymmetriskt sadeltak med sågtandsprofil med samma riktning som 
befintligt sågtandstak. Taken ska vara av falsad plåt i kulör anpassad till kulturmiljön. 
Det finns också möjlighet att anlägga gröna tak i liten utsträckning. 

Fasader mot Grytsgatan och Västra Grytsgatan ska kläs med tegel, tegel- och 
putskulörer ska anpassas till industrilandskapets äldre tegelarkitektur. Den nya 
byggnaden ska i sin gestaltning återspegla den befintliga byggnadens sågtandstak i dess 
helhet längs fasaden mot Korsgatan. Entrépartier och fasader mot Grytstorget och Södra 
Grytsgatan får utföras i annat material. Mot Korsgatan och Västra Grytsgatan ska 
bebyggelsen gestaltas med en tydlig indelning i minst två volymer som harmoniserar 
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med, eller är anpassad till kulturmiljön. Balkonger, burspråk och loftgångar tillåts inte 
på de sidor av byggnaden som vänds mot allmän platsmark. 

Till skillnad mot nollalternativet anges Västra Grytsgatan som prickmark som inte får 
bebyggas, och för en mindre del av planområdets östra del tillåts uppförande av 
komplementbyggnad om maximalt 20 kvadratmeter och skärmtak om maximalt 80 
kvadratmeter. Även markbeläggning regleras och ska utgöras av markplattor, gatsten 
eller annat material anpassat till den kulturhistoriska miljön. Plantering av enstaka träd 
eller annan växtlighet tillåts i begränsad utsträckning. 

Planförslaget skiljer sig mot nollalternativet avseende den befintliga industribyggnaden 
då det anges att sammanlagt minst 10 kvadratmeter av befintligt tegel ska bevaras och 
återanvändas, antingen i ny byggnad, på gårdsutrymme, som ytskikt på väggar eller 
golv, som del av inredning, del av ett fristående element på gården eller som del av 
markbeläggning. 

Planförslaget anger också att minst ett parti med sågtandsprofil från befintlig 
industribyggnad ska återuppföras i sin helhet på valfri plats inom eller i nära anslutning 
till planområdet.  

Konsekvensbedömning 

Befintlig byggnad 
I jämförelse med nollalternativet förutsätter planförslaget en rivning av den 
brandskadade industribyggnaden, till skillnad mot det rivningsförbud som 
nollalternativet anger. Då byggnaden bedöms ha ett särskilt kulturhistoriskt värde, och 
som en del av områdets industrianläggningar utgör del av riksintressets uttryck har den 
ett högt värde. Rivning av byggnaden innebär en betydande negativ effekt, även om 
befintlig byggnad närmast är att betrakta som en ruin på grund av de omfattande 
brandskadorna. 
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Figur 16 Illustrationer som visar möjlig ny bebyggelse i planförslaget från de fyra viktiga 
siktlinjer och vyer som lyfts fram i Fördjupning av översiktsplanen för Industrilandskapet (vy 
nummer 12, 13, 14 och 3). Illustrationer: Utopia Arkitekter 2022. 

Stadsbild och siktlinjer 
Till skillnad mot nollalternativet innebär planförslaget att en något större 
skalförskjutning inom kvarteret tillåts. Befintlig industribyggnad i en våning ersätts med 
bebyggelse motsvarande 3 – 6 våningar. Den tillkommande bebyggelsen förändrar dels 
upplevelsen av kvarteret på nära håll, då bebyggelsens fasader mot så väl Korsgatan 
som Södra Grytsgatan sluter stadsrummet. Kvarterets visuella uttryck ändras också på 
håll, och förändrar till viss del stadsrummet på den södra sidan av Motala ström. Den 
nya byggnaden blir ett nytt blickfång i Industrilandskapets södra del, och ger en något 
mer sluten karaktär än nollalternativet. Den nya byggnaden påverkas främst stadsbilden 
från den motsatta sidan av Motala ström (Vy/siktlinje nummer 13 och 14 i fördjupning 
av översiktsplanen) samt till viss del även på långt håll då delar av den nya byggnaden 
sticker upp över den äldre industribebyggelsen (vy/siktlinje nummer 3 i fördjupning av 
översiktsplanen), se figur 16. 
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Figur 17. Sektion genom den nya byggnaden i nord-sydlig riktning. Illustration: Utopia 
Arkitekter, 2022. 

Den nya byggnadens skala underordnar sig dock den äldre industribebyggelsen 
skorstenar samt bakomliggande högre bebyggelse. Genom att den nya byggnadens höjd 
trappas ned mot norr bibehålls också upplevelsen av den brokiga industrimiljön mot 
öster, genom att vyn in mot den äldre industribebyggelse fortsatt är öppen, se figur 17. 
Då så väl byggnadens fasad- och takmaterial som dess placering och takform regleras 
för att anpassas till industrilandskapets karaktär bedöms effekterna för stadsbilden som 
små negativa. 

Genom att befintligt tegel delvis bevaras, och att en sektion av den tidigare 
industribyggnaden återuppförs kan en viss förståelse för platsens tidigare funktion och 
verksamheter möjliggöras. Åtgärden bedöms inte ge några positiva eller negativa 
effekter avseende kulturmiljön, men återanvändning av gammalt tegel kan ge positiva 
effekter för upplevelsen av platsen i stort. Varsamhetsbestämmelsen som anger att del 
av befintligt fasadparti ska återuppföras riskerar dock att försvåra läsbarheten och 
förståelsen av platsens historia eftersom partiet kan kännas igen som en del av den 
gamla byggnaden, men kan hamna utanför och avskilt från sitt ursprungliga 
sammanhang. 

Lagskyddade värden: Bedömningen är att planförslaget genom att möjliggöra rivning av 
den befintliga industribyggnaden medför mycket stora negativa konsekvenser i relation 
till byggnadens höga kulturhistoriska värde. Konsekvensbedömningen tar dock inte 
befintlig byggnads samt byggnadsmaterials tekniska skick i beaktande, utan utgår 
endast från byggnadens kulturhistoriska värde. 

Ny bebyggelse kan eventuellt påverka ej kända kulturhistoriskt värdefulla lämningar 
under mark, inom fornlämningsområdet inom kvarteret Vävstolen. Tillstånd för ingrepp 
i fornlämning kommer sannolikt att krävas (2 kapitlet KML). 

Planförslaget bedöms medföra måttliga negativa effekter för riksintresset Norrköping 
[E52]. Rivningen av den brandskadade byggnaden som utgör del av riksintressets 
uttryck ger betydande negativa effekter för riksintresset då en av industrilandskapets 
äldre byggnader försvinner. Likt ovan tar konsekvensbedömningen inte befintlig 
byggnads samt byggnadsmaterials tekniska skick i beaktande, utan utgår endast från 
byggnadens kulturhistoriska värde. Den nya byggnaden ger viss visuell påverkan på 
industrilandskapets siluett på den södra sidan av Motala ström samt viss påverkan på 
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den viktiga vyn från norra sidan av strömmen mot planområdet. Den nya byggnaden 
bedöms ge en liten negativ effekt för riksintresset. 

Sammantaget bedöms alternativet i planförslaget innebära måttligt negativa 
effekter för kulturmiljön. Med hänsyn till den samlade kulturmiljöns höga värde 
bedöms alternativet ge stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. 

Behov av åtgärder 
Då planförslaget förutsätter en rivning av befintlig byggnad, som omfattas av såväl 
rivningsförbud som utgör del i riksintressets uttryck, framträder främst effekterna av 
själva rivningen i konsekvensbedömningen. Nedan följer rekommendationer kring den 
framtida gestaltningen för att minska risken för negativ påverkan. Åtgärder som redan 
inarbetas i planförslaget listas sist. 

• Planområdets läge, som blickfång och öppning i industrilandskapets front mot 
Motala ström kräver en mycket hög arkitektonisk kvalitet, och stor omsorg om 
såväl detaljer som helheten i ny byggnadsutformning. Kraven på hög 
arkitektonisk kvalitet och omsorgsfull gestaltning av den nya byggnaden bör 
säkerställas i detaljplanen så att det kan hanteras vidare i bygglovsskedet.  

• Planens varsamhetsbestämmelse som anger att del av befintligt fasadparti ska 
återuppföras tas bort eller arbetas in i den skyddsbestämmelse som reglerar att 
delar av befintligt tegel ska återanvändas.  

• Då planförslaget innebär en avsevärd skalförskjutning inom planområdet är det 
av stor vikt att ny byggnad ges en utformning som strävar efter att minimera 
intrycket av en storskalig byggnad. Hur byggnaden möter gatan, hur fasader 
utformas avseende material och detaljering med mera är viktiga aspekter som 
behöver säkerställas genom bestämmelser i detaljplanen så att det kan hanteras 
vidare i bygglovsskedet. 

Åtgärder som inarbetats i planförslaget 

• Byggnadshöjd samt takform och takmaterial. 

• Fasadutformning, både avseende material, kulörer och detaljutformning samt hur 
fasaden möter gatan och var entréer placeras. 

• Utformning av byggnadsvolymer avseende placering och nedtrappning för att 
säkerställa att viktiga vyer och siktlinjer inom Industrilandskapet fortsatt är 
möjliga att uppleva. 

7.2  Jämförelse planförslag och nollalternativ  
Kulturmiljö och stadsbild 
Miljön inom och i anslutning till planområdet har ett högt kulturhistoriskt värde. Den 
brokiga industrimiljön har ett, för hela staden, högt värde och utgör ett av riksintresset 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

33(44)   
Vårt diarienummer 

SPN 2020/0290 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

Norrköpings uttryck. Den brandskadade industribyggnaden är utpekad som särskilt 
värdefulla byggnader i kommunens tidigare inventering och omfattas av rivningsförbud 
i gällande plan. I konsekvensbedömningen sammanvägs miljöns värde med 
alternativens effekt på miljön, vilket illustreras i tabell nedan. 

Samlad bedömning 
I tabell 2 redovisas en jämförelse av miljöbedömningen för nollalternativ och 
planförslag. Nollalternativet har som utgångspunkt att de byggrätter som finns i 
gällande detaljplan utnyttjas i sin helhet. 

Planförslaget innebär att den brandskadade industribyggnaden rivs, och ersätt med en ny 
byggnad. Den nya byggnadens utformning regleras med utgångspunkt i kulturmiljöns 
värden, och den nya byggnaden bedöms innebära små negativa effekter. Den åtgärd som 
främst framträder i konsekvensbedömning är rivningen av den brandskadade 
byggnaden, vilket ger betydande negativa effekter för kulturmiljön. Med hänsyn till den 
samlade kulturmiljöns höga värde bedöms samrådsförslaget innebära stora negativa 
konsekvenser för kulturmiljön som helhet. 

Om planförslaget inte genomförs och nollalternativet i stället genomförs skulle ingen 
rivning ske av den befintliga byggnaden, ny bebyggelse skulle utformas utan någon 
anpassning till områdets kulturvärden, och den obebyggda ytan mot Västra Grytsgatan 
skulle överbyggas. Nollalternativet bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för 
kulturmiljön. 

Tabell 2. Samlad miljöbedömning jämförelse av planförslag och nollalternativ. 

              
Positiva Inga Marginella Små Måttliga Stora Mycket stora 

 
Miljöaspekt Nollalternativ Planförslag 

Kulturmiljö och 
stadsbild 

    
8. Påverkan på miljömål och annan miljöhänsyn 
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8.  Påverkan på miljömål och annan 
miljöhänsyn 

8.1  Relevanta miljömål 
Globala miljömål  

Agenda 2030 mål 
Planförslaget innebär en positiv påverkan på mål 4 ”God utbildning för alla”, mål 5 
”Jämställdhet” och mål 8 ” Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”. Påverkan 
till målen är positiv men liten i ett globalt perspektiv.  

Detaljplanen möjliggör uppförande av nya lokaler som kan användas för 
vuxenutbildning. Genomförande av planen bidrar till bättre förutsättningar för 
vuxenutbildning, vilket i sin tur gynnar jämställdhet genom att fler människor får 
möjlighet att förbättra deras långsiktiga ekonomiska förutsättningar och självständighet. 
Utbildning ger i sin tur förutsättningar för bättre arbetsvillkor, långsiktiga ekonomiska 
förutsättningar och självständighet. En utveckling av planområdet med mer människor 
som vistas i området bidrar till en tryggare stadsmiljö, vilket främjar jämställdhet.  

Påverkan på mål 11 ”Hållbara städer och samhällen” och mål 13 ”Bekämpa 
klimatförändringar” är mest positiv men även negativ.  

Genomförande av detaljplanen med en bredare användning av området i ett centralt läge 
kan bidra till att fler människor kan cykla, gå eller åker kollektivt till sin 
arbetsplats/utbildningslokal, vilket minskar utsläpp av växthusgaser eftersom befintlig 
infrastruktur kan utnyttjas i högre grad. Detta gör att planen bidrar positivt till 
måluppfyllelsen.  

Ett visst antal människor kommer att köra till planområdet, vilket leder till en 
marginalökning i trafiken på närliggande gator. Att människor kommer att åka bil till 
området bidrar negativt till måluppfyllelsen.  

Sweco har tagit fram en mobilitets- och parkeringsutredning för detaljplanen som visar 
att det behövs cirka 200 cykelparkeringsplatser och 120 bilparkeringsplatser inom 
närområdet för att säkerställa parkering för det nya parkeringsbehovet som uppstår när 
fler människor kommer att vistas i området. Utredningen visar också att det finns goda 
möjligheter till bilparkering i närområdet. För cyklar finns planer för cykelparkering 
både inom och utomhus (Sweco 2022).  

Se fler klimatanpassningar under rubriken, Nationella miljömål, Begränsad 
klimatpåverkan.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

35(44)   
Vårt diarienummer 

SPN 2020/0290 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

Nationella miljökvalitetsmål 

God bebyggd miljö  
Planförslaget innebär en både positiv och negativ måluppfyllelse för målet ”God 
bebyggd miljö” med utgångspunkt från de tio preciseringar som fastställts för 
miljömålet. 

Rester av en kulturhistoriskt värdefull byggnad rivs efter att byggnaden har brunnit, 
vilket medför en mycket stor negativ påverkan. Möjligheten att uppleva områdets 
historia försämras.  

Samtidigt bidrar planförslaget positivt till måluppfyllelse för de övriga preciseringarna 
genom en effektivare mark- och resursanvändning. Genom planförslaget tillförs också 
mer grönska till planområdet. Platsen blir då mer attraktiv för de som besöker och vistas 
i området, vilket har en positiv effekt på människors hälsa. Grönskan bidrar också med 
ekosystemtjänster som ger flera nyttor exempelvis bättre luft, klimatreglering, mindre 
buller, hantering av regnvatten, binder koldioxid, bidrar till biologisk mångfald. 

Detaljplanen möjliggör uppförande av nya lokaler som kan användas för 
vuxenutbildning i en befintlig och tät stadsbebyggelse med teknisk infrastruktur. 
Detaljplanen möjliggör också en bredare användning av området och ger möjlighet för 
fler att kunna arbeta och studera i en central del av staden. Då kan fler gå, cykla eller 
åka kollektivt till sin arbetsplats eller utbildningslokal. Befintlig infrastruktur kan 
utnyttjas i högre grad. Ett visst antal människor kommer att köra till planområdet, vilket 
leder till en marginell ökning i trafiken på närliggande gator. Målet kan därför påverkas 
negativt om fler väljer att köra bil, eftersom mer trafik ger ökade bullernivåer. 

Begränsad klimatpåverkan 
Planförslaget innebär både positiv och negativ måluppfyllelse för målet ”Begränsad 
klimatpåverkan”. 

Genom att utnyttja redan ianspråktagen mark i en central del av staden bidrar planen till 
en effektivare mark- och resursanvändning, vilket har en positiv påverkan på klimatet. 
Eftersom ingen ny mark tas i anspråk eller infrastruktur utvecklas.  

För klimatanpassning och för att skydda byggnaden mot extrema regnmängder placeras 
inga entréer i marknivå längs Västra Grytsgatan, eller vid korsningen Västra Grytsgatan 
Norra Grytsgatan, där flödet av regnmängden blir som störst.  

Uppförandet av nya byggnader har en negativ klimatpåverkan, de största utsläppen av 
växthusgaser sker i produktions skedet, anläggningsarbete och från driftenergin vid 
användning av bygganden. Genom val av miljövänliga uppvärmningssystem, material, 
byggmetoder och konstruktionslösningar kan klimatpåverkan minskas. Exempelvis kan 
delar av bygganden uppföras i trä, betong med bra klimatprestanda eller återbrukat 
material, till exempel genom att återbruk med tegelstenarna från befintlig byggnad.  
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Detaljplanen möjliggör en bredare användning av området och ett sammanhållet 
campus. Planen ger möjlighet för fler att kunna arbeta och studera i en central del av 
staden och bidrar till att fler kan gå, cykla eller åka kollektivt till sin arbetsplats eller 
utbildningslokal. Befintlig infrastruktur kan då utnyttjas i högre grad. Planen bidrar 
därför positivt till måluppfyllelsen. 

Ett visst antal människor kommer att köra till planområdet, vilket leder till en 
marginalökning i trafiken på närliggande gator. En ökning i biltrafik kan även ge en 
ökning i luftföroreningar. Planen bidrar därför även negativt till måluppfyllelsen. 

Kommunala miljörelaterade mål 

Mål 1 Skolresultat, arbetslöshet och kompetensförsörjning  
Planförslaget bidrar i större utsträckning till en positiv påverkan på mål 1 ”Skolresultat, 
arbetslöshet och kompetensförsörjning” en nollalternativet och gällande detaljplan.  

Planförslaget möjliggör utbyggnad av nya utbildningslokaler som kan nyttjas av 
Linköpings universitet och därmed bidrar till att stödja Linköpings - Campus i 
Norrköpings utveckling.  

Mål 2 Näringslivsklimat  
Planförslaget har en positiv påverkan på mål 2 ”Näringslivsklimat”.  

Detaljplanen medger en utökad byggrätt för kontorslokaler och centrumverksamhet, 
vilket möjliggör en utveckling av nya och befintliga företag.  

Mål 4 Grön omställning och klimatanpassning  
Planförslaget innebär en både positiv och negativ måluppfyllelse för mål 4 ” Grön 
omställning och klimatanpassning”.  

Se kommentarer under rubriken, Nationella miljömål, Begränsad klimatpåverkan.  

Mål 6 Trygg fysisk miljö  
Planförslaget bidrar positivt till mål 6 ”Trygg fysisk miljö”.  

Detaljplanen möjliggör en utveckling av området med verksamheter som medför att 
området befolkas de flesta timmar under dygnet och ökar tryggheten i den fysiska 
miljön. När den nedbrända byggnaden återuppförs blir också miljön mer inbjudande att 
vistas i.  

Mål 7 Tillit och förtroende  
Planförslaget bidrar positivt till mål 7 ”Tillit och förtroende”.  

Detaljplanen möjliggör en utveckling av området med verksamheter och utbildning. När 
området fylls med en ny byggnad, verksamheter blir platsen mer attraktiv att vistas på. 
När fler människor vistas i området blir platsen tryggare, brott och skadegörelse kan då 
minska, vilket skapar en tryggare fysisk miljö. 
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Samlad bedömning miljömål  
Nedan följer en samanställning av hur miljömålen påverkas av planförslaget.  

Tabell 3. Samlad bedömning miljömål. 

              
Positiva Inga Marginella Små Måttliga Stora Mycket stora 

 
Mål Nollalternativ  Planförslag  

Agenda 2030 mål     

Mål 4 ”God utbildning 
för alla”, mål 5 
”Jämställdhet”, mål 8 ” 
Anständiga 
arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt”. 

Nollalternativet bedöms inte påverka 
målen. 

 Planförslaget har en positiv 
påverkan på målen men liten i 
ett globalt perspektiv. 

 

Nationella 
miljökvalitetsmål 

    

God bebyggd miljö Nollalternativet innebär både positiv 
och negativ måluppfyllelse för målet 
”God bebyggd miljö”. 

 Planförslaget innebär en både 
positiv och negativ 
måluppfyllelse för målet ”God 
bebyggd miljö”.  

 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Nollalternativet bedöms både ha en 
negativ och positiv påverkan på målet 
”Begränsad klimatpåverkan”. Eftersom 
nollalternativet möjliggör en utbyggnad 
som kan påverka luftmiljön. 

 Planförslaget innebär en både 
positiv och negativ 
måluppfyllelse för målet 
”Begränsad klimatpåverkan”. 

 

8.2  Uppföljning 
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen medför (Boverket 2022). 

Åtgärder som avser den nya byggnadens gestaltning och regleras i detaljplanen följs upp 
i bygglovsskedet. En dialog förs mellan exploatören och kommunens stadsarkitekt och 
stadsantikvarie om hur kraven i detaljplanen och i gestaltningsprogrammet ska 
uppfyllas. Bygglov ges när exploatören redovisar planer som följer detaljplan. I 
slutbeskedet följs upp att åtgärder har genomförts. 

Detaljplanen har inte bedömts påverka miljökvalitetsnormer för luft och vatten negativt. 
Kommunen har ett ansvar att kontrollera så att miljökvalitetsnormer följs. För Motala 
ström sker miljöövervakningen inom ramen för befintlig recipientkontroll av vattnet. 
För Motala ström bedriver Motala Ströms Vattenvårdsförbund miljöövervakning vid 
Motala ströms avrinningsområde och undersöker exempelvis löpande vattnets kemi.  
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För luftmiljön ingår Norrköpings kommun i Östergötlands luftvårdsförbund som 
regelbundet övervakar luftkvaliteten i kommunerna. Om miljökvalitetsnormerna 
överskrids ska ett åtgärdsprogram upprättas. 

8.3  Samlad bedömning av övriga lagstadgade 
skydd 

Riksintresse för kulturmiljö, miljöbalken kapitel 3 och 4 
Planförslaget bedöms sammantaget medföra måttliga negativa effekter för riksintresset 
Norrköping [E52]. Rivningen av den brandskadade byggnaden som utgör del av 
riksintressets uttryck ger betydande negativa effekter för riksintresset då en av 
industrilandskapets äldre byggnader försvinner. Likt ovan tar konsekvensbedömningen 
inte befintlig byggnads samt byggnadsmaterials tekniska skick i beaktande, utan utgår 
endast från byggnadens kulturhistoriska värde. Den nya byggnaden ger viss visuell 
påverkan på industrilandskapets siluett på den södra sidan av Motala ström samt viss 
påverkan på den viktiga vyn från norra sidan av strömmen mot planområdet. Den nya 
byggnaden bedöms ge en liten negativ effekt för riksintresset. 

Fornlämningar, kulturmiljölagen 2 kapitlet 
Ny bebyggelse kan eventuellt påverka lämningar under mark inom 
fornlämningsområdet i planområdet. Tillstånd för ingrepp i fornlämning, alternativt 
schaktövervakning, kommer sannolikt att krävas (2 kapitel KML). 

Plan- och bygglagen  
Planförslaget bedöms ge negativa effekter för upplevelsen och förståelsen av 
industrimiljöns sammanhängande karaktär då den brandskadade industribyggnaden rivs. 
Byggnaden är utpekad som särskilt värdefulla byggnader enligt 8 kapitlet 13§ Plan- och 
bygglagen och omfattas också av rivningsförbud i gällande plan.  

9.  Bedömning av kumulativa effekter 
I anslutning till industrilandskapet har planarbete påbörjats för ytterligare tre 
detaljplaner som eventuellt skulle kunna påverka planförslagets kumulativa effekter, se 
figur 18.  

Det aktuella planområdet är den första av tre etapper för utveckling inom fastigheten 
Kopparhammaren 2. I en andra etapp för kopparhamnen 2, föreslås nya bostäder där det 
idag finn ett parkeringsgarage. Området angränsar till planområdets Sydöstra kant. I den 
tredje etappen för utveckling av Kopparhammaren 2 omfattas ett område 50 meter till 
väster om planområdet. Här planeras en påbyggnad av den befintliga byggnaden med 
bostäder och en förlängning av samma byggnad med lokaler för verksamheter och 
utbildning. 
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Figur 18. Pågående planer i nära anslutning till planområdet, se Tabell 4 för detaljerad 
information om planerna. Källa: Norrköpingskartan av Norrköpings kommun 2022. 

Fastigheten Kneippen 1:4 är ett stort område beläget Väster om planområdet, mellan 
Motala ström och Linköpingsvägen. Området planeras för bostäder. 

Norr om Motala ström och Bergsbron i korsningen Kungsgatan, Bredgatan ligger 
fastigheterna Mjölnaren 14 och 15 samt Bergsbon 7. I området planeras bostäder, 
centrumverksamheter, kontor samt inslag av grönska. 

Tabell 4. Redovisar planer som tillsammans med planförslaget kan bidra till kumulativa effekter. 

Plan Status Syfte Påverkan Nr karta  

Kneippen 1:4. SPN 
2011/0066 214. 

Uppdrag Bostäder Ökning av trafik, ökning andel 
hårdgjorda ytor. 

1. 

Mjölnaren 14 och 
15 samt Bergsbon 
7. SPN 2017/0108 
214. 

Antagen Bostäder, 
centrumverksamheter, 
kontor samt inslag av 
grönska. 

Kulturmiljö, stadsbild, ökning av 
trafik, förbättring av 
dagvattenhantering. 

2. 

Kopparhammaren 
2, Berget. SPN 
2019/0227 214. 

Planbesked Kontor, centrumverksamhet, 
bostäder, utbildningslokaler 
och parkering. 

Kulturmiljö, stadsbild, ökning av 
trafik och andel hårdgjorda 
ytor. 

3. 
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9.1  Nollalternativ 
Inga kumulativa effekter har identifierats. 

9.2  Planförslag 
Kulturmiljö och stadsbild 
Pågående planer inom industrilandskapet kan på sikt innebära en förändring av 
Industrilandskapets bebyggelseskala då enstaka högre byggnader adderas till området. 
Även områdets karaktär av industrimiljö kan på sikt förändras då annan 
markanvändning och annan typ av bebyggelse tillkommer. 

Övriga aspekter  
Omkringliggande planer tillsammans med planförslaget tros kunna öka trafikmängd på 
gator runt planområdet, vilket kan resultera i en ökning av bullernivåer samt luft och 
partikelföroreningar. Trafikflödet bestäms av åtgärder i större trafiksystemet. Den 
kumulativa effekten kan bli antingen additiv eller motverkande, beroende på vilka 
åtgärder som genomförs, vilket bör beaktas i fortsatt trafikplanering. 

Genom planförslaget förbättras dagvattenhanteringen i planområdet. När mer dagvatten 
hanteras lokalt inom fastigheten via stenkista, grönyta med träd och grönytor på tak 
minskar översvämningsriskerna vid extremregn. Åtgärderna minskar också utsläppen 
till Motala ström. Troligen kommer även omkringliggande planer bidra till en bättre 
dagvattenhantering och minskade utsläpp till Motala ström. Åtgärder som minskar 
transporten av föroreningar till Motala ström bidrar sammantaget till att minska 
tillförseln av näringsämnen och miljöföroreningar i Östersjön, vilket hjälper till att 
förhindra syrebrist.  
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10. Föreslagna åtgärder  
Här följer en kort sammanfattning av skadebegränsande åtgärder för respektive 
miljöaspekt  

10.1  Motiv till val av alternativ 
För detaljplanen har inga alternativ utretts eftersom detaljplanens syfte är att ersätta en 
nedbrunnen byggnad och möjliggöra en förtätning inom planområdet med kontor, 
centrumverksamhet och utbildningslokaler i en central del av Norrköping.  

Planförslaget bedöms överensstämma med den inriktning som redovisas i den 
gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping 2010, liksom med 
översiktsplan för staden 2017 samt med fördjupningen av översiktsplanen för 
Industrilandskapet 2006. 

Planförslaget möjliggör att Norrköping växer inifrån genom en förtätning av ett 
befintligt verksamhetsområde. Planen bidrar också till målet att utveckla universitetet 
till att omfatta 10 000 studieplatser i ett centralt läge.  

Enligt översiktsplanen ska högst prioritet ska ges till satsningar i centrala lägen intill 
kollektivtrafik. I stadskärnorna ska miljöer med hög täthet och blandat innehåll 
utvecklas för att skapa fler bostäder, arbetsplatser, utbildningsplatser, mötesplatser och 
upplevelser. Utveckling inom det centrala delarna av Norrköpings ska ske med en 
blandad bebyggelse med hög arkitektonisk karaktär där kulturhistoriska värden ska 
värnas för att höja stadens attraktivitet. 

Valet att tillåta rivning av den brandskadade byggnaden trots att den omfattas av 
rivningsförbud i gällande plan grundas i att kvarvarande konstruktion, i form av murar 
och stomme, bedöms ha förlorat sin bärförmåga, och att ett återuppförande av befintlig 
byggnad bedöms orealistisk. Att riva byggnaden för att återuppföra den har inte utretts 
som ett alternativ då det bedömts som oerhört ekonomiskt kostsamt samt riskera att 
uppfattas som en kuliss eller en pastisch. 

10.2  Miljöaspekt Kulturmiljö och stadsbild 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med kontor, centrumverksamhet 
och utbildningslokaler genom en utökning av byggrätten i höjdled. Vidare syftar 
detaljplanen till att ny bebyggelse ska ges en gestaltning som knyter an till det tidiga 
1900-talets fabriksbyggnadskaraktär och form samt harmoniserar med den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön som omger den. Enligt fördjupningen av 
översiktsplanen ska Industrilandskapet utvecklas till en tät, dynamisk och attraktiv del i 
centrala Norrköping.  

I planförslaget har byggnadsvolymens utbredning och form ändrats, där 
byggnadshöjden trappas ned på ett mer symmetriskt sätt mot Motala ström. Den stora 
byggnadsvolymen har också brutits upp på ett mer traditionellt sätt för att minska 
intrycket av en modern storskalig byggnad. Avtrappningen mot norr har också utformats 
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med industribebyggelsens sågtandstak som förlaga, som en utgångspunkt för den nya 
byggnadens utformning. Nedtrappningen av byggnadshöjden har också utformats så att 
möjligheten att från den motsatta sidan Motala ström fortfarande se in i den blandade 
industribebyggelsen i kvarteren öster om planområdet är bevarad. 

För att ytterligare begränsa negativa effekter på områdets höga kulturhistoriska värde 
har kommunen lagt förslag på ett flertal utformningsbestämmelser som reglerar den nya 
byggnadens avseende bland annat byggnadens placering i relation till gatan, 
fasadmaterial samt kulörer, placering av entréer, takform och -material. Ett 
gestaltningsprogram som ytterligare förtydligar inriktningen för planens intentioner 
avseende den arkitektoniska gestaltningen har också tagits fram. Skyddsbestämmelser 
har också tagits fram för att säkerställa att minst 10 kvadratmeter av befintligt tegel 
bevaras och återanvänds på något sätt i ny byggnad eller gårdsmiljö. 

11.  Medverkande tjänstemän/konsult 
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av Amanda Andersson, Calluna AB samt 
Mikael Hammerman Norconsult AB i samverkan med Jacquelyn Leiby och Magnus 
Gullstrand på samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Julia Stenström Karlsson  Jacquelyn Leiby 
enhetschef detaljplanering planarkitekt 
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