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Sammanfattning 
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-taletsfabriksbyggnads karaktär och form samt 
harmoniserar med den kulturhistoriskt värdefulla miljön som omger den. 
Planområdet är beläget centralt i Norrköping och är cirka 0,2 hektar stort. I arbetet 
med att ta fram en ny detaljplan tillämpas utökat förfarande, enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. 

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen för staden 2017 och 
Fördjupning av översiktsplanen för Industrilandskapets intentioner att förtäta 
Norrköpings centrum och möjliggör en utveckling som prioriterar universitetets 
expansion samtidigt som möjlighet ges för lokaler med andra typer av publika 
verksamheter. 

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 ger 
förutsättningar för förverkligande av kommunens Vision 2035, bland annat med 
fler studenter, mer kultur och med näringsliv i högsta klass. 

Detaljplanen medger 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. Gården rusats upp och förvandlas till 
en inbjudande entré för studenter, forskare och professorer som har sina 
arbetsplatser i byggnaden. 

Den nya byggnadens gestaltning ska vara inspirerad av den befintliga byggnaden 
och byggnadens formspråk, i synnerhet sågtandstaket. För att kopplingen till den 
befintliga byggnaden och områdets historik inte ska gå förlorade ställs krav på att 
tegelstenar från den befintliga byggnaden återanvändas i den nya byggnaden och 
gårdsmiljön. 

Detaljplanens genomförande medför kostnader för rivning och uppförande av 
byggnaden samt tillhörande schaktning- och saneringsarbeten. Dessa bekostas av 
exploatören. Genomförande av detaljplanen omfattar ingen allmän platsmark och  
medför inte heller några kostnader för anläggning av ny allmänplatsmark. Ingen 
ökning av driftskostnader förväntas ske till följd av detaljplanens genomförande. 

Genomförandet av detaljplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på 
kulturmiljö och stadsbilden. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. 
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1. Inledning 
1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta i skala 1:400 med bestämmelser och illustration. 

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

Plankartan är juridiskt bindande. 

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

Se kommunens hemsida och Boverkets hemsida för mer information. 

Planprocessen   
En ansökan kommer in till kommunen om ny eller ändrad detaljplan. Sökande kan 
vara en privatperson, ett företag eller kommunen själv. För att detaljplaneprocessen 
sen ska påbörjas behöver samhällsbyggnadsnämnden besluta om att ge den sökande 
ett positivt planbesked och sedan även ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
ta fram en ny eller ändrad detaljplan. 

I början av detaljplanearbetet väljer kontoret vilket förfarande detaljplanen ska 
handläggas med, standardförfarande eller utökat förfarande. Under vissa 
förutsättningar kan även detaljplanen handläggas med begränsat 
standardförfarande. Val av förfarande görs efter ett antal kriterier som regleras i 
plan- och bygglagen. Denna detaljplan upprättas enligt nedan angivna förfarande. 
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Utökat förfarande 
I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tillämpas utökat förfarande, enligt plan- 
och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Planprocessen 
genomgår flera faser som sker enligt beskrivning nedan och figur 1. 

 
Figur 1. Planprocessen, Utökat förfarande.  

Program 
För att underlätta detaljplanearbetet kan ett planprogram göras innan en detaljplan 
påbörjas. Planprogrammet görs för att, i ett tidigt skede, ange planeringens 
utgångspunkter och mål samt lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Ett 
planprogram kan behövas till exempel om detaljplanen saknar stöd i 
översiktsplanen eller som underlag för större utvecklingsområden som omfattar 
flera framtida detaljplaner. 

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 innan den tas upp i 
samhällsplaneringsnämnden för beslut om granskning. När förslaget sedan är ute på 
granskning finns det ytterligare ett tillfälle att lämna in skriftliga synpunkter. 

Antagande 
Det slutliga planförslaget tas upp för beslut om antagande. Detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige eller av samhällsplaneringsnämnden 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 
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lämnats under samrådstiden och/eller granskningstiden och synpunkterna ska inte 
heller helt eller delvis ha blivit tillgodosedda. 

Laga kraft 
En detaljplan vinner laga kraft om ingen har överklagat beslutet om att anta 
detaljplanen eller om samtliga överklaganden avslås. Länsstyrelsen ska inte heller 
ha valt att överpröva beslutet. 

2. Planens huvuddrag 
2.1 Planområdet 
Området är beläget centralt i Norrköping i anslutning till Motala ström i det 
historiskt värdefulla Industrilandskapet och i nära anslutning till Campus 
Norrköping. Området är cirka 0,2 hektar stort och avgränsas av Norra Grytsgatan 
och Grytstorget i norr, Korsgatan i väster, Söder Grytsgatan i söder och befintlig 
bebyggelse inom kvarteret Vävstolen i öster, se Figur 1 och Figur 2.  

Planområdet utgör den västra delen av kvarteret Vävstolen som ingår i fastigheten 
Kopparhammaren 2. Fastigheten omfattar kvarteren eller del av kvarteren 
Kopparhammaren, Bommen, och Gryt också, se Figur 3.  

 
Figur 1. Röd markering visar lokalisering av planområdet i Norrköpings stad.  
Karta: Norrköpings kommun. 
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Figur 2. Planområdet är inringat med en gul, streckad linje. Bild: Norrköpings kommun. 

 
Figur 3. Kartan visar fastigheten Kopparhammaren 2 och kvarteren som ingår i fastigheten. 
Fastigheten Kopparhammaren 2 är inringad med en röd, streckad linje. Planområdet är 
inringat med en mörkblå linje uppbyggd med punkter. Karta: Norrköpings kommun. 
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2.2 Planens syfte och bakgrund 
Syfte 
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.  

Bakgrund 
Byggnaden längs med Korsgatan, i kvarteret Vävstolens västra del, 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 
på platsen som innehåller kontors- och utbildningslokaler.  

Det aktuella planområdet är den första av tre etapper för utveckling inom 
fastigheten Kopparhammaren 2, se Figur 4. Fastigheten ägs i sin helhet av Corem 
Ström AB. 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, har olika prioritetsnivå och frågeställningar bedömdes det 
lämpligt att pröva detaljplaner för etapperna i skilda planprocesser.  

 
Figur 4. Bilden visar indelning av uppdragsområdet i upp till tre etapper. Bild: 
Norrköpings kommun. 
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2.3 Planförslag 
Inom planområdet sker en förtätning av Norrköpings Industri landskap 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, bland annat med fler studenter, mer 
kultur och med näringsliv i högsta klass. 

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 5. 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 6. Mer detaljerad beskrivning av den 
planerade bebyggelsen finns i avsnitt 4.2 Bebyggelseområden.   

 
Figur 5. Bilden visar hur en ny byggnad inom planområdet kan se ut. Illustration: Utopia 
Arkitekter AB.  
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Figur 6. Situationsplanen ger en preliminär bild på hur planområdet skulle kunna 
bebyggas. Illustration: Utopia Arkitekter AB. 

3. Tidigare ställningstaganden 
3.1. Översiktsplaner 
Förutsättningar 

Gemensam översiktsplan 
Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping antagen 2010 utgör del av 
kommunens översiktsplan. Den anger att stadskärnan ska utvecklas för att få plats 
med fler attraktiva boendemiljöer och arbetsplatser. Högst prioritet ska ges till 
satsningar i centrala lägen intill kollektivtrafik. 

Översiktsplan för staden 
Översiktsplan för staden, Norrköpings kommun, antagen av Kommunfullmäktige 
2017 anger att planområdet ligger inom utvecklingsområde 1 centrum, se Figur 7. 
Norrköping ska växa inifrån och ut. Utveckling inom Norrköpings centrum ska ske 
med en blandad bebyggelse med hög arkitektonisk karaktär, se Figur 8. Det är 
viktigt att hushålla med markresurser och därför kan det vara lämpligt att bygga 
högre hus och i vissa lägen bygga på befintliga byggnader. Huvuddelen av ny 
bebyggelse ska tillkomma genom förtätning. Utvecklingen bör gå mot fler och 
effektivare parkeringsanläggningar. Samtidigt måste grönytor som finns tas tillvara 
och förädlas.  
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Figur 7. Kartan visar de särskilt utpekade områden för utveckling. Planområdets ungefärliga 
läge är markerat men en gul stjärna. Bild: Norrköpings kommun.  

 
Figur 8. Kartan visar översiktsplanens utvecklingsstrategi för Norrköpings stad. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat men en gul stjärna. Bild: Norrköpings 
kommun. 

Fördjupningen av översiktsplanen 
Fördjupningen av översiktsplanen för Industrilandskapet antogs i maj 2006 och 
anger att ”Industrilandskapet ska utvecklas till en tät, dynamisk och attraktiv del av 
centrala Norrköping, där högre utbildning och framgångsrikt företagande 
kombineras med att den unika miljön tas tillvara.” Universitets expansionsbehov 
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ska prioriteras. De historiska värdena ska bevaras och andra inslag, till exempel 
stenstadskaraktären samt Motala ström som biotop eller kraftkälla, värnas om.  

 
Figur 9. Bilden visar en karta av huvudsaklig användning enligt fördjupning av översiktsplanen 
för Industrilandskapet. Planområdet är inringat med en röd linje. Källa: Norrköpings kommun. 

 
Figur 10. Bilden visar var kunskapsföretag kan placeras enligt fördjupning av översiktsplanen 
för Industrilandskapet. Planområdet är inringat med en röd linje. Källa: Norrköpings 
kommun.  
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Fastigheten Kopparhammaren 2 ligger inom ett område som pekas ut som 
kvartersdelar med potential för effektivare nyttjande, där innehållet är i huvudsak 
verksamheter och där en inblandning av bostäder är önskvärt, se. Vidare prioriteras 
kunskapsintensiva verksamheter framför andra typer av verksamheter, se Figur 10. 
Byggnader ska utföras med bottenvåningar som berikar stadslivet. Hus renodlade 
för ett användningsändamål bör undvikas. 

Detaljplanens förhållningssätt 
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanernas intentioner att förtäta 
Norrköpings centrum och möjliggör en utveckling som prioriterar universitetets 
expansion samtidigt som möjlighet ges för lokaler med andra typer av publika 
verksamheter.  

3.2. Riksintressen 
Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller 
nationellt viktiga värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både 
bevarande och exploatering men också för yrkesfiske och rennäringen. 
Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4 kapitlet miljöbalken (MB)om 
hushållning av mark och vatten. Bestämmelserna syftar till att främja en från 
ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning med marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt.  

I miljöbalken anges det vilka allmänna intressen som kan motivera ett område av 
riksintresse. Riksintressen som är av speciell betydelse pekas ut enligt 3 kapitlet 
5-9 §§. 

Riksintressena ska alltid tillgodoses i detaljplanen. Vid prövningar har riksintresset 
ansetts vara tillgodosett om riksintresset inte påtagligt skadas. Det är endast när två 
oförenliga riksintressen står mot varandra som påtaglig skada kan tillåtas. 

Förutsättningar 
Planområdet berör riksintressen för kommunikationsanläggningar för luftfart (3 
kapitlet 8 § miljöbalken) samt kulturmiljövård (3 kapitlet 6§ miljöbalken). 

Luftfart: Norrköpings flygplats 
Norrköping flygplats utgör riksintresse för kommunikationer. Planområdet ligger 
inom Norrköping flygplats influensområde med hänsyn till flyghinder. För att 
byggnader, inklusive installationer, inte ska utgöra ett hinder för flygtrafik som 
passerar planområdet, får de inte genomtränga de hinderbegränsade ytorna av +54,7 
meter över havet. 

Detaljplanens förhållningssätt 
Bebyggelsens högsta tillåten totalhöjd för installationer är +53,0 meter över havet 
och byggnadens högsta nockhöjd är +51,0 meter över havet. Ny bebyggelsens höjd 
överskrider inte de hinderbegränsade ytorna. 
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Reglering på plankartan 

 

Kulturmiljövård 

Förutsättningar 
Norrköpings innerstad, som där planområdet ingår, är av riksintresse för 
kulturmiljövård enligt 3 kapitlet 6 § Miljöbalken (KE52 Norrköping). Stadsmiljön 
och industrimiljön kring kraftkällan Motala ström 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. Kärnområdet 
utgörs av Industrilandskapet, där intresset ligger bland annat i stadsbilden med 
storslagna fabrikskomplex, högt markutnyttjande, forsande vatten, enstaka bevarade 
medeltida drag och den rätvinkliga rutnätsplanen.  

Riksintresset omfattar även områden utanför det centrala industrilandskapet, bland 
annat stadskärnan med enstaka bevarade medeltida drag och landets första 
rätvinkliga rutnätsplan på Saltängen från 1613 samt den dominerande rutnätsplanen 
från mitten av 1600-talet. Karaktärsgivande är den äldre stadens mer småskaliga 
bebyggelse, kyrkor och offentliga byggnader och den storstadsmässiga 
stenstadsbebyggelsen från 1800-talets slut samt gaturummens och torgens karaktär 
och stadens siluett. Promenaderna, järnvägsmiljön, Inre hamnen, Folkparken, 
Kneippens kurortsmiljö, Borgsvillastad och Röda staden är områden som har 
värdebärande element som omfattas av riksintresset.  

Detaljplanens förhållningssätt 
Detaljplanen berör ett mindre område i Industrilandskapets sydvästra del. Den 
befintliga byggnaden ingår i en lågskalig industriell bebyggelse och bedöms ha ett 
högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden brann i april 2018. Besiktningen dömer ut 
bärigheten i konstruktionens material. Rivningsförbudet tas därför bort i den 
aktuella detaljplanen.  

En ny, högre byggnad får uppföras som är anpassad för att kunna möta behov som 
ges hög prioritet i fördjupningen av översiktsplanen för Industrilandskapet, 
möjlighet för universitetet att expandera.   

Rivning av tegelmurarna medför att betydande kulturvärden försvinner. För att 
mildra de negativa effekterna ska en rimlig mängd av de befintliga tegelstenarna 
återanvändas och en del av tegelmuren som visar sågtandsprofilen bevaras. 
Gestaltning av den nya byggnaden ska inspireras av den befintliga byggnadens 
form och anpassas till de omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljön. Med syfte 

Placering, utformning och utförande 
Bebyggelsen högsta totalhöjd och nockhöjd regleras med en generell 
bestämmelse respektive en h-bestämmelse som anger högst totalhöjd 
respektive nockhöjd i meter över nollplanet (havsnivå) med syfte att beakta 
riksintressets hinderbegränsade höjd.  
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att bevara möjlighet för inblick in i den låga industriella bebyggelsen inom 
kvarteret Vävstolens östra del, lokaliseras den nya byggnadens högre delar till 
planområdets södra del. Sträckning och bredd av stråket som utgör före detta Västra 
Grytsgatan ska bevaras. En sammanhållen fasadlinje bör behållas, framför allt längs 
med Korsgatan, men även längs med Västra Grytsgatan. 

Se även avsnitt 4.2 Bebyggelseområden – Kulturmiljö, 4.2 Bebyggelseområden – 
Bebyggelsens karaktär i framtiden i denna planbeskrivning samt avsnitt 7.1 Kulturmiljö och 
stadsbild i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som tillhör detaljplanen.  

Reglering på plankartan 

 

Placering, takvinkel, utformning och utförande 
För att ny bebyggelse ska vara anpassad till den kulturhistoriskt värdefulla 
miljön och omgivande bebyggelse regleras byggnadernas placering, 
utformning och utförande samt markens anordnande.   

• Markbeläggningen och plantering regleras i syfte att skapa en gårdsmiljö 
som är anpassad till kulturmiljön.  

• Generella bestämmelser ställer krav på att byggnader ska placeras i 
fastighetsgräns mot allmän gata och förbjuder förekomsten av balkonger, 
loftgångar och burspråk. Placering av byggnader i fastighetsgräns mot 
allmän gata görs i syfte att skapa en enhetlig fasadlinje längs med gatan och 
bibehålla den brunna byggnadens samspel med och påverkan på 
gaturummets karaktär. Förbud av balkonger med mera görs med syfte att 
anpassa byggnadens gestaltning till den befintliga kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen i omgivningen. 

• Byggnadernas nockhöjd, totalhöjd, fasadhöjd och taklutning regleras med 
bestämmelser som anger högst höjd i meter över nollplanet (havsnivå) samt 
minsta och högsta vinkel för takets lutning. Regleringen görs för att anpassa 
byggnadernas skala och form till de relevanta byggnaderna i omgivningen.  

• Ny byggnadernas gestaltning regleras med bestämmelser med syfte att säkra 
en gestaltning med färgsättning och fasadmaterial som är anpassade till den 
kulturhistoriska miljön.  

Varsamhet   
Varsamhetsbestämmelse ställer krav på återuppförande av en del av den 
befintliga muren vid detaljplanens genomförande. 

Skydd av kulturvärden 
• En skyddsbestämmelse föreskriver att befintliga tegelstenar bevaras och 

återanvänds. 
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3.3. Strandskydd 
Förutsättningar 
Hela planområdet ligger inom strandskyddsområde, 100 meter från Motala ström. 
Hela området är redan ianspråktaget av bebyggelse och hårdgjorda parkeringsytor 
och omges av kommunala gator och torg. Enligt 7 kapitel 18 c–d § miljöbalken 
leder ny detaljplanläggning till att strandskyddet återinträder inom planområdet.  

Förändringar 
Strandskyddet behöver upphävas inom hela planområdet, se Figur 11. 
Förutsättningarna innebär att området saknar betydelse för strandskyddets syften 
enligt 7 kapitlet 13 § miljöbalken. Upphävande bedöms kunna ske med särskilda 
skäl enligt 7 kapitlet § 18c punkt 1, att området är ianspråktaget för bebyggelse, 
punkt 2, att området är tydligt avskilt från stranden genom allmän gata och torg och 
punkt 5, att området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse, 
stadsutveckling inom utpekad, prioriterad ort.  

 
Figur 11. Bilden visar planområdet och strandkanten vid Motala ström. Planområdet är 
inringat med en gul, streckad linje. Bild: Norrköpings kommun. 

3.4. Övriga skyddsområden 
Biotopskydd 

Förutsättningar  
Enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken får mark- eller vattenområden med särskilda 
egenskaper som är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter utgöra ett 
biotopskyddsområde. Inom ett biotopskyddsområde får ingen verksamhet drivas 
eller åtgärd vidtas som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får 
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dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. Länsstyrelsen prövar frågor om 
dispens. 

Längs med Korsgatan i angränsning till planområdet står en trädrad som omfattas av 
det generella biotopskyddet. Trädraden består av sex stycken silverlönnar, se Figur 12. 

 
Figur 12. I fotot syns den biotopskyddade trädraden och den brunna byggnad som står i 
planområdet. Foto: Jackie Leiby, februari 2022.  

Detaljplanens förhållningssätt 
Trädraden ligger på allmän platsmark strax utanför planområdet. Utgångspunkten 
för genomförande av detaljplanen är att trädraden ska stå kvar. Schaktningsarbete 
som behöver utföras under byggtiden kan påverka träden. Därför är det viktigt att 
åtgärder tas för att skydda träden. Om det ändå uppstår en situation där träden 
behöver tas ner eller ersättas måste fastighetsägaren (kommunen) i samarbete med 
exploatören ansöka om tillstånd om dispens från biotopskyddet hos länsstyrelsen.  

3.5. Gällande detaljplaner 
Området omfattas av detaljplan för KV Gamlabyn m. fl. inom Berget nr 0581K-
P98/5, laga kraft 1998-02-27. Planbestämmelserna den gällande detaljplanen anger 
markanvändning för småindustri och kontor, se Figur 13. Tillåten byggnadshöjd 
varierar inom berört område och medger en bebyggelse mellan två och fem 
våningar. Delar av den befintliga bebyggelsen omfattas av en skyddsbestämmelse 
(q1) som förbjuder rivning och förvanskning av exteriören. Inom delar av 
kvartersmarken råder byggnadsförbud.  
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Figur 13. Bilden visar ett utsnitt från den nu gällande detaljplanen. Det aktuella planområdet är 
inringat med en röd, streckad linje. Källa: Norrköpings kommun. 

3.6. Program för planområdet 
Enligt plan och bygglagen 5 kapitel 10 § ska planens utgångspunkter och mål i 
anges i ett särskilt program, om kommunen bedömer att det behövs för att 
underlätta detaljplanearbetet.  

Särskild programhandling har inte upprättats eftersom fördjupningen i 
översiktsplanen för Industrilandskapet ger tillräckligt med vägledning för 
upprättande av denna detaljplan. 

3.7. Övriga kommunala beslut 
Beslut om planläggning 
Den 10 november 2020, § 235, fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag av 
samhällsplaneringsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för del av kvarteret 
Vävstolen (del av fastigheten Kopparhammaren 2 vid Korsgatan). 
Samhällsbyggnadskontoret fick även i uppdrag att  

a. se till att den nya detaljplanen även ska syfta till att stärka tryggheten i de 
gångstråk som finns inom planområdet.   
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b. se till att detaljplanen utformas så flexibel att det är möjligt att använda 
bottenvåningen för verksamhet som är öppen på kvällar och helger för att 
ytterligare stärka tryggheten.  

Riktlinjer för arkitektur och stadsbyggnad 
I april 2018 antog kommunfullmäktige riktlinjer för arkitektur och stadsbyggnad. 
Sju strategier har tagits fram i riktlinjerna för att säkerställa att det som byggs i 
Norrköping håller tillräckligt hög arkitektonisk nivå. 

• Arkitekturen ska berika 
När Norrköping växer ska vi alltid ha ett helhetsperspektiv. Arkitekturen ska ta 
sin utgångspunkt i stadens sammanhang och tillför positiva värden som berikar 
platsen.  

• Arkitekturen ska respektera sin omgivning.  
Ny bebyggelse ska gestaltas i relation till sin omgivning och respektera var tids 
arkitektur. Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till arkitektoniska kvalitéer hos 
omgivande bebyggelse.  

• Arkitekturen ska stärka kulturarvet  
När vi utvecklar Norrköping ska vi förvalta såväl det befintliga som det 
framtida kulturarvet på ett klokt, men samtidigt innovativt sätt. Det ska vara 
tydligt avläsbart vad som är gammalt och vad som är nytt. Detta gäller såväl 
vid nybyggnation som vid tillbyggnad/ombyggnad av befintliga hus.  

• Arkitekturen ska ha ett formspråk med hög kvalitet 
Nya byggnader och platser ska vara goda representanter för vår tids arkitektur. 
Hög arkitektonisk kvalitet med omsorg om detaljerna ska eftersträvas, oavsett 
läge i staden. 

• Arkitekturen ska främja social integrering och interaktion 
Norrköping ska vara en integrerad och blandad stad där människan är i fokus. 
Arkitekturen ska fånga stadens mångfald. Detta ska ske genom medveten 
planering av funktioner i bebyggelse och stråk så att naturliga mötesplatser 
skapas. 

• Arkitekturen ska främja stadslivet.  
När vi förtätar staden ska vi skapa gynnsamma förutsättningar för stadslivet. 
Med omsorgsfullt utformade, utåtriktade bottenvåningar och mötesplatser i 
stadsrummet blir miljön inbjudande, trivsam och trygg. 

• Arkitekturen ska åldras vackert och värdigt 
I Norrköping ska vi bygga ekonomiskt, socialt, funktionellt och estetiskt 
hållbart samt miljö- och klimatmässigt bra. Ekonomiskt – inte snålt. 
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Detaljplanens förhållningssätt 
Byggnadens gestaltning i regleras i detaljplanen för att den ska vara anpassad till 
den kulturhistoriska miljön som omger den. Byggnadens användningsändamål 
anpassas för att ge förutsättningar som behövs för att främja social integrering, 
interaktion och stadslivet. Lokaler för publik verksamhet placeras i bottenvåning ut 
mot Grytstorget för att vara lätt tillgängliga och bidra till att skapa liv och rörelser 
på gatorna och torget under flera av dygnets timmar.  

Ny bebyggelse se ska anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla miljön i skala, 
färg, formspråk och material val men ändå spegla sin samtidasanda. 

4. Förutsättningar och förändringar 
4.1. Mark- och vattenanvändning 
Befintlig användning 
I och med att byggnaden har brunnit pågår ingen verksamhet inom planområdet i 
nuläget. Fram till april 2018 var fanns det restaurang och nattklubb i den befintliga 
byggnaden. Gårdsytan används för parkering.  

Föreslagen användning 
Detaljplanen ger möjlighet för kontor och utbildningslokaler för högskola och 
universitet. Centrumverksamhet, till exempel restaurang, butik, samlingslokaler, 
med mera, medges också, se Figur 14. 

 
Figur 14. Utsnittet från detaljplanen visar planområdet med användningsändamål.  
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4.2. Bebyggelseområden 
Stadsbyggnadsidé och områdets karaktär 

Förutsättningar 
Utvecklingsområdet är representativt för Industrilandskapets bebyggelse från slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet med ångturbinen som kraftkälla och 
elektricitet som gjorde det möjligt att driva maskiner och belysning dygnet runt. 
Bebyggelsen koncentrerades efter stränderna och är placerade för kortast möjliga 
avstånd till vattnet. Bebyggelsen i planområdet ingår i en tät fabriksbebyggelse från 
början av 1900-talet. Karaktärsgivande för stadsbilden i planområdets omgivning är 
variationen och kontrasten mellan de lågskaliga byggnaderna bakom de högre 
byggnaderna längs med Motala ström samt mot öster i kvarteret Kopparhammaren 
och väster i kvarteret Gryt, se Figur 15.   

 
Figur 15. I fotot syns Motala ström i förgrunden och de högre byggnaderna längst med 
strandkanten och den bakomliggande industribebyggelsen. Foto: Anders Stjernberg, 
februari 2021. 

Bebyggelsen inom planområdet karaktäriseras av en lågskalig fabriksbebyggelse 
med en brokig bebyggelsestruktur. Sågtandstak, en skorsten och hårdgjorda 
gårdsytor är karaktärsgivande för kvarteret Vävstolen. I kvarteret Gryt finns både 
skorsten samt gångbroar mellan husen. Byggnaderna står tätt intill varandra och 
fasadliv ligger i fastighetsgränser mot gatan och ramar in gaturummen.   

Placering av den befintliga låga bebyggelsen ut med Korsgatan möjliggör utblickar 
och inblickar in i den bakomliggande fabriksbebyggelsen och skapar ett öppet rum 
som flyter ända ut till Motala ström och bjuder in blicken från olika vypunkter. 
Viktiga siktlinjer finns från Skvallertorget, Motala ströms norra strand och från 
Bergsbron, se Figur 16 samt Figur 17 - Figur 20.  
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Förändringar 

Vyer och utblickar 
Detaljplanen skapar förutsättningar för en högre bebyggelse i kvarteret Vävstolens 
västra del, som en kontrast till den äldre, låga fabriksbebyggelsen. Uppförande av 
en ny, högre byggnad täpper delvis till det öppna rummet mot Motala ström. För att 
behålla ett titthål in i den låga industribebyggelsen i kvarteret Vävstolen ska de 
delar av byggnaden som ligger närmast Grytstorget vara betydligt lägre än de delar 
av byggnaden som ligger i närmast Södra Grytsgatan. Byggnader ska placeras i 
gatulivet för att bibehålla den sammanhållna stadsbilden. Se Figur 17 - Figur 20. 

 
Figur 16. Kartan visar viktiga vyer och utblickar som har pekats ut i Fördjupning av 
översiktsplanen för Industrilandskapet. Utblickar som är särskilt relevant för planområdet är 
inringade med en gul linje. Planområdet är inringat med en röd, streckad linje. En utblick som 
har uppmärksammats i kulturmiljöunderlaget av Bjerking är markerat med en röd symbol och 
pil. Kartbild: Norrköpings kommun.  
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Figur 17. Vypunkt 12 i fördjupningen av översiktsplanen för Industrilandskapet. Foto till 
vänster: Mikael Hammerman, februari 2022. Fotomontage till höger: Utopia arkitekter. 

 
Figur 18.Vypunkt från kvarteret Gryt. Foto till vänster: Google, april, 2019. Fotomontage 
till höger: Utopia arkitekter. 

 
Figur 19. Vypunkt 14 i fördjupningen av översiktsplanen för Industrilandskapet. Foto till 
vänster: Anders Stjernberg, februari 2021. Fotomontage till höger: Utopia arkitekter. 
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Figur 20. Vypunkt 3 i fördjupningen av översiktsplanen för Industrilandskapet. Foto till 
vänster: Google, juni 2021. Fotomontage till höger: Utopia arkitekter. 

Skuggning utsikt och insyn 
Den högre byggnaden kommer att ge längre skuggor än den befintliga byggnaden, 
se Figur 21. I och med att de högsta delarna av byggnaderna ligger i planområdets 
södra del, kommer skuggan att falla på gator och byggnader norr om planområdet. 
Byggnader mitt emot den södra delen av planområdet, på Korsgatans västra sida, 
kan få ökad skuggning ett par timmar på förmiddagen. Gårdssidan inom 
planområdet skuggas i stor utsträckning redan tidigt på eftermiddagen av den nya 
högre byggnaden. Mitt i vintern är gårdssidan i skugga från morgon till kväll både i 
dagsläget och efter att den nya byggnaden byggts.  

Utsikten mot nordväst från bostäderna i kvarteret Bommen som ligger vända mot 
Södra Grytsgatan kommer att skymmas delvis, se Figur 22. Bostädernas utsikt är i 
huvudsak mot nordost och stora delar av utsikten blir oförändrad. På samma sätt 
ökas insyn i bostäderna, men eftersom byggnaden inte ligger direkt mitt emot 
bostäderna blir ökningen marginell. 

 
Figur 21. Bilderna visar skuggningseffekt från byggnaderna i April, klockan 8 till vänster 
och klockan 12 till höger. Bilder: Norrköpings kommun. 
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Figur 22. Bilderna visar hur utsikten från bostäder kan ändras i framtiden (till vänster) 
jämfört med nuläget (till höger). Bilder: Norrköpings kommun.  

Reglering på plankartan 

 

Kulturmiljö 

Förutsättningar 
Planområdet är beläget i Industrilandskapet i Norrköpings innerstad, som ingår i 
riksintresse för kulturmiljövården. Se avsnitt 3.2 Riksintresse för mer detaljerad 
beskrivning. I planområdet finns en byggnad som har bedömts vara klass 2 enligt 
kommunens byggnadsinventering1. Detta innebär att fastigheten är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk miljömässig eller konstnärlig synpunkt, se 
figur 3. Byggnaden skyddas av Plan- och bygglagen 8 kapitel §13.  

                                                
1 Klassificering sker enligt Stockholmssystemet har använts från och med våren 2021. 

Höjd på byggnadsverk 
Reglering med h-bestämmelser görs för att byggnaden ska ha varierande 
höjder med de lägsta delar i norr och de högst delarna i söder.  

Placering 
Reglering av byggnadens placering görs med en generell bestämmelse så att 
byggnadens långa sidor läggs i fastighetsgränsen mot Korsgatan och längs med 
stråket som var Västra Grytsgatan på gårdssidan. 
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Figur 23. Bilden visar byggnadsinventeringen för planområdet och omgivningen. Den 
befintliga byggnaden (hus 9) är markerad med grönt, vilket betyder att den har klassats 
som en klass 2 byggnad. Planområdet är inringat med en röd, streckad linje.  
Karta: Norrköpings kommun.  

 
Figur 24. Bilden visar den befintliga byggnadens utseende efter branden. Planområdet är 
inringat med en gul, streckad linje. Källa: Norrköpings kommun, 2021.  

Den befintliga byggnaden är en tegelbyggnad med sågtandstak som står i kvarteret 
Vävstolen längs med Korsgatan. Mot norra fasaden finns en tillbyggnad av glas och 
stål från 2003. Mot södra fasaden har en plåtklädd teknikbyggnad uppförts samma 
år och utökades till sin nuvarande storlek år 2015. Byggnaden brann i april 2018. 
Ytterväggar av tegel och sågtakprofilen samt bärande pelare och balkar står kvar 
men har kompletterats med en stödjande stålkonstruktion, se Figur 24.  
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Statusbesiktning gjordes vid två tillfällen. I 2020 besiktade Ramböll byggnadens 
konstruktion för att avgöra konstruktionens skick efter branden och tiden den har 
stått exponerat till klimatet. Efter branden har murarna kompletterats med en 
stödjande stålkonstruktion som hindrar att fasaderna rasar ihop. Ytterväggar av 
tegel och sågtakprofilen står kvar men bärigheten i materialet är utdömd. Den 
gällande detaljplanen förbjuder rivning av den befintliga byggnaden.  

Historik 
För att identifiera och dokumentera de värdebärande elementen hos byggnaden har 
ett kulturmiljöunderlag gjorts av Bjerking AB i april 2021. Underlaget redogör för 
planområdets historiska utveckling, gällande lagstiftning avseende kulturmiljöns 
värden samt innehåller en övergripande karaktärisering av planområdets 
angränsande bebyggelse. Med anledning av statusbesiktningens (2020) slutsatser 
har Fredriksson Arkitektkontor utfört en antikvarisk rivningsdokumentation för 
befintlig byggnad inom planområdet i mars 2021.  

Området har varit ett kvarnläge och plats för industri så tidigt som på 1400-talet då 
Gryts kvarn var i bruk strax väster om planområdet. Kartmaterial från 1750-talet 
visar att planområdet förmodligen har innehållit bostäder för arbetare vid 
kvarnställena (Fredriksson, 2021). Från 1790-talet fram till 1840-talet fanns 
stärkelsebruket ”Enigheten” i kvarteret Vävstolen.  

Under 1840-talet växte bomullsindustrin i rask takt- Omkring 1850-talet ingick 
nuvarande planområdet i ett fabriksområde som hörde till aktiebolaget Bergs och 
omfattade ytan från Kungsgatan i öst till Korsgatan i väst och från Motala ström i 
norr till Södra Grytsgatan i söder. Bomullsspinneri och väveri fortsatte att 
expandera kraftigt under resten av 1800-talet. År 1908 hade Holmens bruk 
förvärvat Bergs AB genom aktieköp. 

Vid övertagandet bestämdes att Holmens bruksavdelningar för färgeri, blekeri och 
beredning skulle flyttas till Bergsområdet, där planområdet ingår. Kopphammaren, 
som den befintliga byggnaden kallades, uppfördes 1909 i samband med detta och 
var ursprungligen ett färgeri. Byggnaden uppfördes med tre sågtandssektioner. År 
1919, efter övertagandet av Aktiebolaget Förenande Yllefabriker (YFA) av 
Holmens Bruk, utökades byggnaden med de två norra sågtandssektionerna, se Figur 
25 och Figur 26. Färgeriprocessen utvecklades och förbättrades under 1930-talet 
och 1934 gjordes om byggnaden Kopparhammaren till ett magasin för garn och 
varp samt kontor och tiden som färgeri var slut.  

Textilindustri i Norrköping upphörde helt år 1970 och många av 
industribyggnaderna i centrala staden stod utan användning. Fram till år 2018, då 
byggnaden Kopparhammaren brann, användes den för flera olika typer av 
verksamheter. 1979 Flyttade företaget Byggplast in i lokalerna. År 2003 byggdes 
Kopparhammaren om och till för kontorslokaler och igen 2015 för restaurang och 
nattklubb. Restaurangverksamheten blev kvar tills branden förstörde byggnaden 
2018. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

29(80)   
Vårt diarienummer 

SPN 2020/0290 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

 
Figur 25. Bilden visar utsnitt från ritningar upprättade 1909 respektive 1919. Ritningar 
visar byggnadens ursprungliga utseende och utseendet efter tillbyggnad. Källa: 
Norrköpings kommun digitala tekniska arkiv och Fredriksson, 2021. Bild kollage: 
Norrköpings kommun. 

 
Figur 26. Bilden visar den gamla fabriksbyggnaden, på 1900-talets mitt, sedd från Motala 
ströms norra sida. Tagen ur Fredrikssons rivningsdokumentation från 2021.  
Källa: Norrköpings stadsarkiv. 
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Fabriksbyggnadens gestaltning 
Den ursprungliga fabriksbyggnaden är rektangulär med kortsidorna mot norr och 
söder. Byggnadens ytterväggar består av gult hårdbränt tegel och är uppförda i ett 
strikt kryssförband med ett dekorativt stående koppskift i höjd med fönstrens 
överdel. Tegelmurarna står på en sockel av granit. Sockelns höjd varierar efter 
markens lutning. Teglet i de östra och västra fasaderna är synligt medan de norra 
och södra fasaderna är slätputsades se Figur 27 och Figur 28. 

  
Figur 27. I fotot syns tegelfasaden mot Korsgatan med synligt tegel, granitsockel och 
sågtandsprofil. Foto: Jackie Leiby, februari 2022. 

 
Figur 28. I fotot syns en putsad tegelfasad mot norr och Grytstorget. Foto: Jackie Leiby, 
februari 2022. 
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Den befintliga byggnaden är ett typiskt exempel av en så kallad sågtandad 
norrljusbyggnad. Byggnadstypen var alltid en våning. Taktypen bestod av ett antal 
sadeltak eller pulpettak med ett fönsterband på sidan som var vänd mot norr, se 
Figur 29. Dessa tak sammanfogades till ett större tak. Takformen var viktig för 
byggnadens funktion eftersom den gav ljusa lokaler och samtidigt hindrade det 
skarpa, skadliga, direkta solljuset som försvårade arbetet och blekte textilierna.  

 
Figur 29. Bilden ovan visar en sektion genom den befintliga byggnaden som den såg ut 
innan den byggdes till. Byggnadens sågtandstak är uppbyggt av flera sadeltak med 
ljusinsläpp från norr. Källa: Norrköpings kommun.  

 
Figur 30. Kartor från flera år mellan 1879 och 1999 visar den öppna platsen i planområdets 
östra del som har varit bestående under lång tid. Bilden: Norrköpings kommun.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

32(80)   
Vårt diarienummer 

SPN 2020/0290 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

Stråk och gårdsbildning 
Gården har idag en enhetlig beläggning av asfalt. Stråket som utgör före detta 
Västra Grytsgatan löper igenom planområdet från söder till norr. En öppen plats i 
planområdet mitt, framför entrén till den befintliga byggnaden på gårdens östra 
sida, har funnits i många år under den industriella utvecklingen av området, se 
Figur 30.  

Förändringar 
På grund av att bärförmågan i tegelstenar, pelare och balkar har förstörts, bedöms 
det inte rimligt att återuppföra byggnaden med de kvarvarande murar, pelare och 
balkar som bärande delar av byggnadens konstruktion. Det bedöms inte heller vara 
möjligt att bygga nya bärande konstruktioner utan att behöva först plocka ner de 
kvarvarande murarna. Därför medger detaljplanen rivning av byggnaden. 

I och med att en ny, högre bebyggelsen byggs och används för högskoleverksamhet 
kommer att en ny årsring i Industrilandskapet skapas. Den nya årsringen kommer 
att visa hur universitets verksamhet har tagit allt större plats och har allt större 
betydelse för Norrköpings identitet och näringsliv.  

Den nya byggnadens gestaltning ska vara inspirerad av den befintliga byggnaden 
och byggnadens formspråk, i synnerhet sågtandstaket. Den befintliga byggnadens 
längd mot Korsgatan och Västra Grytsgatan ska kunna avläsas i den nya fasaden, 
till exempel genom en skiftning i kulör eller en profilering. Byggnaden ska ha en 
tydlig sockel och golvnivåer i bottenvåningen ska anpassas till markens höjd. Detta 
ska göras som en anpassning av den nya byggnaden till den kulturhistoriska 
bebyggelsen karaktäristisk utformning, som möjliggör inblickar in i huset från 
gatan utanför. 

För att kopplingen till den befintliga byggnaden och områdets historik inte ska gå 
förlorade är det viktigt att delar av den brunna byggnaden bevaras. Tegelmuren ska 
rivas varsamt så att tegelstenar kan återanvändas i den nya byggnaden och 
gårdsmiljön. Det är inte lämpligt att använda de brandskadade tegelstenarna i 
bärande strukturer, men de kan återanvändas på andra sätt, till exempel i låga murar 
eller sittbänkar på gården, mark- eller golvbeläggning, dekorativt ytskikt på 
invändiga väggar eller andra möbleringselement inomhus. 

Som en påminnelse av den ikoniska byggnaden som stod på platsen för över 100 år 
ska minst ett parti av tegelmuren med sågtandsprofil bevaras, till exempel genom 
att lyftas bort i ett stycke eller genom en varsam rivning och återuppbyggnad med 
samma murförband, detaljer och delar. Detta parti kan bli till ett slags fristående 
skulptur eller införlivas i en av fasaderna mot Korsgatan eller mot Västra 
Grytsgatan (gården). Eftersom det är viktigt för upplevelsen av kulturhistoriskt 
sammanhang är det viktigt att partiet placeras så att det är en mycket synlig del av 
platsen där den har stått. Därför ska partiet placeras inom planområdet. Om den 
placeras inomhus ska den placeras i en publik del av byggnaden.   
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Markbeläggning ska utgöras av material som är anpassat till den kulturhistoriskt 
värdefulla miljön. Tvärs över planområdet går ett kommunikationsstråk som har 
tidigare varit Västra Grytsgatan. För att det historiska stråket ska vara läsbart i 
gårdsmiljön ska stråket återspeglas genom en markering i markbeläggningen.  

Grönska är ett mer främmande element i den industriella miljön som utgör 
Industrilandskapet. Grönska på taket är ett karaktärsdrag som hör till den nya 
årsringen och kan ge bidra till att skapa ett bättre klimat. Därför bör växtlighet som 
takmaterial tillåtas, men i en begränsad utsträckning.  

Reglering på plankartan 

 

Karaktärsdrag (egenskaper, form, material) 

Den befintliga bebyggelsens karaktär 
Bebyggelsen inom planområdet består av den nedbrunna fabriksbyggnaden med 
sågtandstak och långsidorna bestående av tegelmurar med utkragande takfot, valv 
över fönster och dörröppningar samt sockel av granit. Kortsidorna är slätputsade 
och målade i en terrakottakulör medan teglet långsidorna är synligt. Byggnaden är 
en våning hög. Tillbyggnaden i norr från 2003 är utförd med fasader av plåt och 
glas. Teknikbyggnad i anslutning till den gamla tegelbyggnadens södra fasad är 
också en våning. Denna tillbyggnad, från 2003 och 2015, är klädd i en gråmålad 
bandfalsad plåt. 

Den befintliga byggnaden hör till kvarteret Vävstolens lågskaliga industribebyggelse 
som präglas av sågtandstaken. Byggnaderna i kvarteret är en våning med undantag 
av byggnaden längs med Södra Grytsgatans södra sida, som består av tre våningar. 
Fasader är utförda med slätputs och synligt tegel i olika nyanser av rött och 
terrakotta. Dörrar och fönsterbågar är målade med en mörk grön kulör.  

Reglering på plankartan görs för att det ska finnas spår av den gamla 
fabriksbyggnaden som kan bidra till en förbättrad förståelse av områdets 
historia och koppling till den omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljön.  

Skydd av kulturvärden  
En generell bestämmelse ställer krav på att tegel ska bevaras och återanvändas.  

Varsamhet 
En generell bestämmelse ställer krav på att ett parti med sågtandsprofil ska 
återuppföras inom planområdet, på en synlig plats. 

Markens anordnande och vegetation 
En generell bestämmelse reglerar material som får användas som 
markbeläggning och hur planteringar ska utformas för att utemiljön ska vara 
anpassade till den kulturhistoriska miljön.  
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Bebyggelse i de omgivande kvarteren har varierande karaktär. Byggnaderna är tre – 
fem våningar. De gemensamma drag som är karaktärsgivande för den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i närområdet är fönstrens placering och 
fördelning på fasaderna, fasadernas detaljering och proportioner mellan takens och 
fasaderna höjd, se Figur 31. Fönstrens bröstningshöjd ger möjlighet till inblick i 
byggnad från gatan. Fönstren är jämnt fördelade på fasaden på ett sätt som bildar 
vertikala axlar. En hög detaljeringsgrad i fasaden finns till exempel genom  in- och 
utskjutande tegelstenar. Byggnadernas fasadliv ligger i gräns mot gatan och ramar 
in gaturummet. Inga större utkragningar eller indragningar av bygganden bryter 
fasadens liv. Byggnaderna har en tydlig sockel som följer marken. Taken har en 
medelbrant lutning och proportionellt sett är takens höjd lägre än fasadens höjd, se 
Figur 31. Fasader är utförda med synligt tegel eller slätputs med en varm färgskala i 
röda och gula kulörer. Taken är av falsad plåt. Mer detaljerad beskrivning finns i 
gestaltningsprogrammet som hör till detaljplanen.  

 
Figur 31. Bilderna visar exempel på typiska karaktärsdrag hos den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen i planområdets omgivning. Foton: Jackie Leiby, februari 2022. 

Bebyggelsens karaktär i framtiden 
Gestaltning av den nya byggnaden ska utgå ifrån gestaltningsprinciper som finns 
hos den omgivande kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och enligt principerna 
som anges i gestaltningsprogrammet som hör till detaljplanen.  

Form och volym 
Den planerade byggnadens form är en sammansättning av flera upplevda volymer, 
där den lägsta volymen ligger närmast Grytstorget. Volymerna trappas upp till 
byggnadens mitt. Ytterligare en volym längst i söder är något lägre en den högsta 
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volymen i mitten, se Figur 32. Byggnadernas olika delar rymmer från en våning i 
den lägsta delen och upp till sex våningar i den högsta delen. Takterrasser ligger på 
flera nivåer. 

 
Figur 32. Volymmodellen visar hur den planerade byggnaden trappar upp i höjd från 
Grytstorget. Modell: Utopia arkitekter. Gatu- och torgnamn är tillagda av Norrköpings 
kommun.  

Den nya byggnaden ska ha en rektangulär form med varierande höjder som sträcker 
sig längs med Korsgatan från Grytstorget i norr till Södra Grytsgatan i söder, lik 
den befintliga fabriksbyggnad, se Figur 33. Volymen längs i söder har en höjd som 
samtalar med den befintliga byggnaden till öster, som ligger längs med Södra 
Grytsgatan. Den högsta delen i mitten skapar kontrast mot den låga byggnaden på 
andra sidan av gårdsutrymmet. Volymerna längst i söder underordnar sig den äldre 
byggnaden med hög skorsten intill mot öster, se Figur 32.  

 
Figur 33. Bilden visar en längdsektion genom den planerade byggnaden. Norr ligger till vänster och söder 
ligger till höger i bilden. Bild: Utopia arkitekter. Bilden är beskuren.  
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Figur 34. Bilden visar en tvärsektionen genom den planerade byggnadens låga del och gårdsutrymmet. 
Öster ligger till vänster och väster ligger till höger i bilden. Bild: Utopia arkitekter. Bilden är beskuren.   

Formspråk och material 
Den nya byggnadens utformning ska ha ett eget uttryck som samtidigt är i linje med 
riksintressen och de kulturhistoriska värdena i den befintliga byggnaden. 
Gestaltning av den nya byggnaden bör sträva efter att ge en om- och nytolkning av 
den gamla. Byggnadens form ska ta inspiration i den befintliga byggnadens form 
med sågtandstak. Den nya byggnadens fasadskikt mot Korsgatan och gården 
(Västra Grytsgatan) ska vara huvudsakligen av tegel. Gavelfasaderna mot söder och 
norr utformas putsad eller med stora glasytor. Stora glaspartier bör placeras främst 
på fasader som är riktade mot norr för att ge ett mjukare dagsljus in i byggnaden.  

Tak ska utformas som pulpettak, sågtandstak eller en variation av sågtandstak. 
Sadeltak eller variation av sadeltak, till exempel med asymmetrisk taknock kan 
förekomma. Befintliga byggnadens sågtandstak gör avtryck i den nya byggnadens 
fasader mot Korsgatan och gårdsutrymmet (före detta Västra Grytsgatan). en 
tolkning av en sågtandsprofil kan göras i den nya byggnadens fasader mot 
Korsgatan och stråket Västra Grytsgatan genom att taket utformas på liknande sätt 
och genom att de stora takterrasserna ges en avskärmande mur som utformas för att 
följa sågtandstakets profil, se Figur 35.  

Anpassning till den omgivande bebyggelses gestaltning innebär att balkonger och 
burspråk inte får förekomma mot Korsgatan, Södra Grytsgatan eller Grytstorget.  
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Figur 35. Bilden visar principen för avskärmning av takterrass mot Korsgatan med en mur 
vars överdel lutar. 3D-perspektiv av Utopia Arkitekter med tillägg av Norrköpings kommun. 

Gårdsytan  
Grönska är ett mer främmande element i den industriella miljön som utgör 
Industrilandskapet. Markbeläggning ska utgöras av material som är anpassad till 
den kulturhistoriskt värdefulla miljön, se avsnitt 4.2 Bebyggelseområden - 
Kulturmiljö. Markytor utförs hårdgjorda, i material som är anpassat till 
kulturmiljön, till exempel tegel, gatsten eller markplattor. Nya grönytor ska tillföras 
i begränsad omfattning och träd ska planteras som solitärer eller i små grupper. Se 
även avsnitt 4.7 Teknisk försörjning – Dagvattenhantering samt avsnitt 3.6 Berika 
karaktären i utemiljön i Gestaltningsprogrammet. 

Reglering på plankartan 

 

Reglering på plankartan görs för att den nya byggnaden och gårdsmiljön ska 
vara anpassade till den omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljön och dess 
karaktär.  

Höjd på byggnadsverk 
Byggnadens totalhöjd och nockhöjder regleras med en generell bestämmelse 
och h-bestämmelser. 

Markens anordnande och vegetation 
En generell bestämmelse reglerar material som får användas som 
markbeläggning och hur planteringar ska utformas för att utemiljön ska vara 
anpassade till den kulturhistoriska miljön.  
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Närområdets innehåll i nuläget och framtiden 

Bostäder och verksamheter 

Förutsättningar 
Inga bostäder eller pågående verksamhet finns inom planområdet.  

I kvarteren strax söder om planområdet finns cirka 105 studentbostäder och cirka 
145 vanliga hyresrätter. Planområdet omges av olika typer av verksamheter. 
Lokaler för både högskole- och gymnasieutbildning finns strax norr och öster om 
planområdet. Lokalerna för Linköpings universitet ger möjlighet för forskning samt 
utbildning av 5 000 studenter. Kontorsverksamhet och restauranger i finns inom 
kvarteret Vävstolen och i kvarteren söder och väster om planområdet.  

Förändringar 
Den nya byggnaden kommer att innehålla lokaler för högskoleundervisning och 
forsknings och kontor. Byggnaden kan eventuellt innehålla lokaler för 
gymnasieundervisning. I byggnadens bottenvåning kommer det att finnas en eller 
flera lokaler för kommersiellverksamhet, till exempel ett café eller restaurang med 
en minsta sammanlagd yta på cirka 200 kvadratmeter. Cirka 2 400 kvadratmeter av 
byggnadens ytor är tänkt att användas för lokaler för högskoleverksamhet. Cirka 
4 000 kvadratmeter kan komma att innehålla kontor av olika slag. De nya 
verksamheterna uppskattas generera cirka 460 arbetsplatser och studentplatser. 

Inga nya bostäder medges i detaljplanen.  

Placering 
En generell bestämmelse reglerar hur byggnaden placeras i förhållande till 
gatan och kommunikationsstråk. 

Takvinkel 
Takets form regleras med generella bestämmelser som begränsar typ, lutning 
och omfattning av takterrass. 

Utformning 
Generella bestämmelser och f-bestämmelser reglerar fasad- och takmaterial, 
byggnadens färgsättning, samt indragningar och utkragning i byggnadens 
fasader.  

Utförande 
Generella bestämmelser och bestämmelsen b2 reglerar placering av fönster, 
artikulering i fasaden samt färgsättning för att skapa ett uttryck och gestaltning 
som stämmer överens med kulturmiljöns karaktär.  
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Tillgänglighet 

Förutsättningar 
Platsen har närhet till kollektivtrafik och är välförsörjd med belysta trottoarer. 
Planområdet omfattar ingen allmänplatsmark. Inom planområdet är 
framkomligheten är bra, med undantag av den brunna byggnaden, och gårdsmiljön 
har en god belysning nattetid. Byggnaden var tillgänglighetsanpassad innan 
branden. Idag är byggnaden avstängd för obehöriga på grund av säkerhetsrisk. 

Förändringar 
Enligt plan- och bygglagen kapitel 8 ska nya byggnader och tomter vara tillgängliga 
och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Den 
nya byggnaden och intilliggande gårdsmiljö ska uppfylla kommunens krav på 
tillgänglighetsanpassning samt föreskrifter och allmänna råd om utformning av 
byggnader som finns i Boverkets byggregler. Utemiljöer ska utformas enligt 
kommunens riktlinjer avseende lutningar, markbeläggning och belysning. 

Tillgång för allmänheten sker via entréer mot Grytstorget och Södra Grytsgatan. 
Mot Grytstorget behöver golvnivå ligga något ovanför marknivå på grund av 
översvämningsrisk vid extrema regn. För att uppnå tillgänglighetskrav kommer 
utvändiga ramper kommer att behöva anläggas i anslutning till entréerna inom 
kvartersmark.  

4.3. Natur 
Mark och vegetation 

Förutsättningar 
Marken lutar ner mot norr från Södra Grytsgatan till Motala ström. Gatorna är 
hårdgjorda med asfalt eller gatsten. Inom planområdet finns ingen grönska. 
Gårdsytan inom planområdet är asfalterad. För övrigt finns mycket lite grönska i 
planområdets omgivning. På Grytstorget, intill planområdets norra gräns, står ett 
solitärträd. I angränsning till planområdets västra sida finns två träd som ingår i en 
längre trädrad som fortsätter söderut, längs med Korsgatan. Trädraden som består 
av sex stycken silverlönn omfattas av det generella biotopskyddet, se Figur 36 och 
Figur 37. Se även avsnitt 3.4 Övriga skyddsområden – Biotopskydd. 
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Figur 36. I flygfotot från 2021 syns den biotopskyddade trädraden inringad med en gul, 
streckad linje. Planområdet är inringat med en röd, streckad linje. Källa: Lantmäteriet och 
Norrköpings kommun. 

 
Figur 37. I fotot syn den södra delen av Korsgatan och den biotopskyddade trädraden. 
Foto: Jackie Leiby, juni 2022. 
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Förändringar 
Asfalten på gårdsytan ersätts med material som är estetiskt sett mer inbjudande för 
utevistelse och mer genomsläpplig för dagvatten, till exempel markplattor, grus, 
sten och tegel. Eventuellt tillkommer mindre inslag av växtlighet eller grus på 
begränsade ytor. Trädraden längs med Korsgatan ska vara kvar, men kan eventuellt 
påverkas av schaktningsarbete som sker när den nya byggnaden uppförs. Träd som 
tar skada under byggtiden ska ersättas.  

Fornlämningar 

Förutsättningar 
Planområdet ligger inom fornområde Sankt Johannis 96:1, Norrköpings medeltida 
stadsområde, se Figur 38. Fornlämningen avser kulturlager och konstruktioner 
under mark från Norrköpings äldsta tid. Begränsningen motsvarar stadsbebyggelsen 
enligt den tidigaste kartan, år 1640. 

 
Figur 38. Karta över centrala Norrköping. Fornlämning 96:1 är markerat med en blålinje 
med en blågrön skraffering. Bild: Norrköpings kommun. 

En arkeologisk utredning har utförts av Arkeologerna, Statens historiska museer i 
maj 2022 med syfte att sammanfatta tidigare arkeologiska undersökningar som 
gjorts och redogöra för vilka eventuella kulturhistoriska lämningar som kan beröras 
av detaljplanen.  

De historiska kartorna från 1690-talet visar att stadens västra gräns i form av en 
stadsmur gick tvärs igenom planområdet i linje med Västra Grytsgatans västra sida. 
Själva gatan byggdes senare, när staden skulle byggas upp igen efter 1719 års brand 
som var resultatet av ett ryskt militärangrepp. Fram till 1720-talet brukades planområdet 
som åkermark. Under 1720-talet anlades ett bostadskvarter i det aktuella planområdets 
nordvästra del som innehöll fyra små tomter. Detta markområde kallades då för 
kvadraten Vävstolen. Området öster om Västra Grytsgatan kallades för kvadraten 
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Segern och innehöll femton bostadstomter. År 1853 var bebyggelsemönstret bestående 
av småfastigheter försedda med enklare gårdsbebyggelse ännu intakt.  

En genomgripande omstrukturering av bebyggelsen i och omkring planområdet 
ägde rum under åren 1853-1879, i samband med omvandlingen av Norrköping till 
en industristad. Bostadsbebyggelsen ersattes av större produktions- och 
bostadsenheter, organiserade kring större industriella komplex, vilket syns på 1879 
års stadskarta. Dåtidens kvarteret Vävstolen utökades söderut och kvarteret Segern 
hade delats i två kvarter, Nedre Segern i norr och Övre Segern i söder, se Figur 39.  

 
Figur 39. Stadskartan från 1879 visar den industriella bebyggelsen och kvarteren som 
fanns då. Planområdet är inringat med en ljusblå, streckad linje. Plangräns och nordpil är 
tillagda. Källa: Norrköpings stadsarkiv.  

De arkeologiska undersökningar som utförts inom planområdet eller i närliggande 
områden är fåtaliga och ytmässigt begränsade. Två mindre utgrävningar har 
genomförts i området som historiskt sett var kvarteret Vävstolen och några mindre 
undersökningar har gjorts i de intilliggande gatorna.  

1995 genomförde Östergötland museum en antikvarisk kontroll i samband 
anläggning av fjärrvärmekulvert i Norra Grytsgatan, strax nordost om planområdet. 
I gatan har över metertjocka kulturlager konstaterats, men dateringen är oklar. 
Samma sträcka berördes vid en schaktning för optokabel 1996. Schaktningen var 
grund och endast sentida fyllmassor berördes. 

1996 genomförde Norrköpings stadsmuseum en antikvarisk kontroll i samband med 
anläggande av Grytstorget. Då hittades en grundsten strax under den befintliga 
marknivån som kan ha ingått i bostadshuset som uppförts av Bergs AB omkring 
1860. Inga kulturlager framkom. 
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Figur 40. Kartan visar undersökningsschakter. Källa: UV Öst, 2003. 

Inom planområdet gjordes år 2003 en arkeologisk förundersökning av 
Riksantikvarieämbetet UV Öst, i samband med att den gamla byggnaden med 
sågtandstak byggdes till. Bevarade kulturlager från 1600- och 1700-talet 
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förekommer sporadiskt inom planområdet. Samtidigt har vissa delar 
bottenschaktats i samband med byggnationer. Undersökningen gjordes i fem 
schakter, se Figur 40. I schakt 1, 2 och 3 fanns inga spår efter äldre lämningar. I 
schakt 4 har lämningar efter ett eldhärjat hus från 1600-talet dokumenterats. 
Lämningar efter en stenläggning och fynd daterade till sent 1600-tal eller tidigt 
1700-tal hittades i schakt 5, i den sydvästra delen av tidigare kvarteret Nedre 
Segern.  

Hösten 2015 gjordes arkeologisk undersökning av Stiftelsen Kulturmiljövård i 
närheten av planområdet, inom den sydöstra delen av fastigheten Kopparhammaren 2, 
som tidigare var kvarteren Bommen och Övre Segern. Inga äldre lämningar 
påträffades vid undersökningen.  

Bedömning 
Planområdet utgjordes av åkermark fram till 1720-talet. Lämningar från bebyggelse 
från senare delar av 1700-talet har inte belagts arkeologiskt. Den arkeologiska 
undersökningen som gjordes 2003 visade att schakten i planområdet södra och östra 
delar var fyllda med moderna fyllnadslager. Slutsatsen var då att marken har 
bottenschaktats, sannolikt i samband med uppförandet av färgeribyggnaden 1909 
och dess byggnad 1919.  

Ett flertal byggnader har uppförts inom planområdet sedan 1800-talets mitt. Ingen 
byggnad har försetts med källare, vilket innebär att äldre kulturlager kan finnas 
bevarade över större delen av planområdet.  

Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) anger att lämningar efter människors 
verksamheter och byggnader utgör lagskyddade fornlämningar om de kan 
konstateras vara tillkomna före år 1850. Planområdet ligger inom De äldre, 
bevarade kulturlagerna inom planområdet är en del av fornlämning L2009:7173 
bestående av Norrköpings stadslager). Hittas något som kan vara en fornlämning 
ska tas kontakt med länsstyrelsen. Om exploateringen påverkar fornlämningen 
måste tillstånd enligt Kulturmiljölagen (KML) sökas hos länsstyrelsen.   

Förändringar 
Eventuella lämningar kan ligga under den befintliga byggnadens 
grundläggningsnivå. Vidare arkeologisk undersökning under byggnaden kan ske 
först när byggnaden rivs. Innan uppförande av en ny byggnad kan ske måste vidare 
arkeologiska undersökningar göras där den befintliga byggnaden ligger för att 
kontrollera om det finns fornlämningar och dokumentera och eventuellt avlägsna 
fornlämningar som hittas. 

Markens beskaffenhet 

Förutsättningar 
En geoteknisk utredning av planområdet har gjorts i augusti 2021 med syfte att 
översiktligt redogöra för de geotekniska och geologiska förutsättningarna på 
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planområdet. Markhöjderna varierar mellan cirka +17,1 och+19,3 meter över 
havsnivå. 

Jorden 
Jorden består överst av cirka 1,8 - 3,0 meter fyllningsmaterial ovan siltig sand. 
Fyllningsjorden har inslag av grus, tegelrester, sand och lera. Fyllnadsmaterialet 
finns i hela planområdet. Cirka 4,5 meter under markytan finns en sandig morän på 
fast botten. Berg ligger på cirka 13,0 - 15,5 meter under markytan. Generellt 
bedöms inte området vara känsligt för sättningar. Det finns en risk att 
fyllnadsmaterialet är ojämnt packade, vilket gör det känsligt för ojämna sättningar.  

Grundvattnet 
Grundvattnet under perioden juni till augusti 2021 varierade mellan +15,5 meter 
överhavsnivå närmast Motala ström och +15,9 meter över havsnivå i området södra 
del. Detta motsvarar cirka 2,0-2,5 meter under markytan. 

Stabilitet 
Utförd stabilitetsberäkning visar att stabiliteten för både nuvarande och framtida 
förhållanden är tillfredsställande och uppfyller gällande krav, både då vattennivån 
höjs och sänk i Motala ström samt höga respektive låga grundvattennivåer råder i 
jorden.  

Inga risker för skred bedöms föreligga för planområdet. Stranderosion bedöms inte 
heller föreligga inom planområdet.  

Markradon 
Markradonmättningar visar varierande nivåer av markradon. Nivåer över 
gränsvärdet förekommer. Eftersom nivåer ligger både under och över gränsvärdet 
klassas marken som lågradon/högradonmark.  

Detaljplanens förhållningssätt 
Lättare byggnader kan grundläggas på naturlig mark eller befintlig fyllning. Tyngre 
byggnader kan grundläggas på naturlig morän eller med pålning. Den planerade 
byggnaden är en tyngre byggnad. Grundläggning med pålning är mest lämplig för 
tyngre byggnader.  

Grundläggning på morän och även anläggning av en källarvåning innebär att 
schaktning sker delvis under grundvattennivån. En temporär grundvattensänkning 
skulle behövas undertiden schaktningsarbetet pågår. Grundvattensänkningen kan 
leda till omgivningspåverkan. För schaktning som sker under grundvattennivå kan 
det krävas temporär stödkonstruktion krig schakten för att minska 
omgivningspåverkan på närliggande byggnader. För att minska risker för att 
byggnaden och befintliga byggnader i planområdet nära omgivning tar skada under 
tiden ny bebyggelse uppförs, begränsas möjligheten att anlägga källare. 
Kompletterande undersökning behövs vid detaljprojektering.  
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Vid grundläggningsarbete uppstår vibrationer. En separat riskanalys gällande 
vibrationer behöver utföras innan grundläggningsarbeten utförs.  

Nya byggnaders grundkonstruktioner ska byggas med radonsäkert utförande. En ny 
radonmätning på den naturliga jorden bör utföras efter att fyllnadsmaterialet 
schaktats bort. 

Reglering på plankartan 

 

4.4. Friytor 
Lek och rekreation 

Förutsättningar 
Inga ytor för lek eller rekreation finns inom planområdet idag. Ett allmän 
tillgängligt torg angränsar till planområdet i norr och ger rekreationsmöjligheter för 
de arbetande, studerande och besökare som vistas i och omkring planområdet.  

Industrilandskapets obebyggda ytor karaktäriseras av hårda markbeläggningar eller 
grusade ytor. Grönska och planteringar förekommer i mindre utsträckning. Denna 
karaktär är värdeskapande för den kulturhistoriska miljön. I stadsmiljöer är det 
viktigt med fria, gröna ytor. Gröna miljöer kan stimulera till fysisk aktivitet, ge 
förbättrad luftkvalitet underlätta social kontakt och bidra till att minska stress. 
Grönytan kan även ge möjlighet för infiltration av dagvatten och för att främja 
biologisk mångfald.  

Förändringar 
Planområdets innehåller inga bostäder men östra delar utvecklas för en bättre 
utevistelse för de som vistas i där. Gårdensutemiljö utformas för att uppmuntra till 
utevistelse och skapa en plats för möten, till exempel med bänkar och inslag av 
konst. Stora gröna ytor är dock inte karaktäristiskt för den industriella kulturmiljön 
som planområdet hör till och omges av. Markytor utförs hårdgjorda, i material som 
är anpassat till kulturmiljön, till exempel tegel, gatsten eller markplattor. Nya 
grönytor ska tillföras i begränsad omfattning och träd ska planteras som solitärer 
eller i små grupper, se även avsnitt 4.2 Bebyggelseområde – Kulturmiljön samt 
Gestaltningsprogram som tillhör detaljplanen. 

Utförande  
Genom bestämmelsen b1 förbjuds källare inom delar av planområdet. 
Motivering är att minska risker för skador till omgivande bebyggelse och 
infrastruktur som skulle kunna uppstå vid schaktning under grundvattennivå. 
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Reglering på plankartan 

 

Naturmiljö 

Förutsättningar 
Planområdet innehåller inga naturmiljöer. 

Förändringar 
Inga nya naturmiljöer tillkommer till följd av detaljplanens genomförande.  

4.5. Gatunät, trafik och parkering 
Gång- och cykelvägar 

Förutsättningar 
Cykeltrafik i direkt anslutning till planområdet samnyttjar kvartersgatornas 
körbanor, se Figur 41. En allmän gång- och cykelväg som följer Motala strömmens 
södra strandkant ansluter till Korsgatan västerifrån. Norra Grytsgatan och Södra 
Grytsgatan ger förbindelser med gång- och cykelvägen som finns utmed 
Kungsgatan och ingår i stadens huvudcykelvägnät. Via Korsgatan nås S:t Persgatan 
som ingår i stadens sekundära cykelvägnät.  

Förändringar 
Kungsgatan pekas ut i översiktsplanen för staden som en huvudcykelstråk även i 
fortsättningen, se Figur 42. Detaljplanens genomförande leder inte till några 
förändringar i de befintliga gång- och cykelstråk. 

Begränsning av markens utnyttjande 
Byggnation av mark som ska användas för utevistelse förbjuds genom en 
bestämmelse vars utbredning visas genom prickmarkering av ytor på 
plankartan.  

Markensanordnande 
Generella bestämmelser reglerar utformning av utemiljö för att åstadkomma 
en miljö som är lämplig för utevistelse och är anpassad till kulturmiljön. 
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Figur 41. Kartan ovan visar de befintliga gång- och cykelstråk i planområdets omgivning. 
Bild: Norrköpings kommun. 

 
Figur 42. Kartan ovan visar gång- och cykelstråk som pekas ut i Översiktsplanen för 
staden 2017. Bild: Norrköpings kommun. 
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Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
Kungsgatan är ett kollektivtrafikstråk som trafikeras av flera busslinjer som kör i 
stomlinjenätet med tät intervall. Linje 21 ger förbindelser till Söder Tull och 
Resecentrum där vidare resande med övriga bussar i stomlinje- och fjärrtrafiknätet 
samt pendeltåg kan ske. Cirka 300 meter söder om planområdet, på Nygatan, finns 
hållplatsen Väster Tull som trafikeras av spårvagns linje 3 och flera bussar som kör 
i landsbygdstrafiken, se Figur 43. 

 
Figur 43. Kartan visar kollektrafikens linjenät i centrala Norrköping och gångavstånd till 
några viktiga knutpunkter. Planområdet är markerat med rött. Karta: Norrköpings 
kommun. 

Förändringar 
Genomförande av detaljplanen medför inga förändringar i kollektivtrafikstråk. 

Bilvägar 

Förutsättningar 
Planområdet ligger i direkt anslutning till kommunala gatunätet. Kungsgatan ingår i 
huvudtrafiknätet i staden. S:t Persgatan ingår i lokalgatunätet. Korsgatan, Norra 
Grytsgatan och Södra Grytsgatan är allmänna kvartersgator.  

Förändringar 
Genomförande av detaljplanen medför inga förändringar i det allmänna gatunätet.  
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Parkering 
För att belysa parkeringssituationen i nuläget och det framtida behovet och 
lösningar har en mobilitets- och parkeringsutredning gjorts i maj - juni 2022 av 
Sweco på uppdrag av samhällsbyggnadskontoret. 

Förutsättningar 
Enligt PBL 8 kapitel 9§ ska tomten ordnas ”så att det på tomten eller i närheten av 
den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och 
lossning av fordon.” Kravet om tillgänglig angöringsplats för bilar ska dock 
uppfyllas, liksom att parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning vid 
behov ska kunna ordnas (BBR 3:122). 

Kommunfullmäktige i Norrköpings kommun har i februari 2017 antagit 
parkeringsnormer för Norrköpings stad. Normerna utgår ifrån en intention att 
uppmuntra och prioritera hållbara transportsätt, som till exempel med 
kollektivtrafik, cykel och till fots, som alternativ till bilåkande. Planområdet ligger 
inom stadens innerzon. Bilparkering i innerstaden ska så långt möjlig förläggas 
under mark, överdäckad eller i p-hus.  

 
Figur 44. Rimliga avstånd till parkering och antal parkeringsplatser som ska finnas visas i tabellerna. 
Avstånd som är inringat med rött är relevanta för planområdet. Källa: Norrköpings kommun. 

Cykeln är en prioriterad form av transport i staden. Enligt kommunens riktlinjer för 
parkering ska även cykelparkering anordnas för boende, besökare och 
verksamheter. Utformning och placering av cykelparkeringar ska följa kommunen 
riktlinjer. Enligt riktlinjerna ska cirka 0,4 cykelparkeringsplatser per anställd 
ordnas. Riktlinjerna för service och målpunkter för fritidsaktiviteter är cirka 20-35 
cykelparkeringsplatser per 100 besökare.  

Bilparkering ska också ordnas. Utgångspunkten är att parkering ska ordnas inom den 
egna fastigheten, men det kan även ske genom parkeringsköp i en 
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parkeringsanläggning. De parkeringsplatser som behövs ordnas inom ett rimligt 
gångavstånd. Avståndet mellan arbetsplatsen och parkeringsplatsen ska vara som mest 
800 meter enligt kommunens riktlinjer och 200 meter för besökande, se Figur 44. 
Besöksparkering ska också finnas. Parkering för person med funktionsnedsättning 
måste finnas 25 meter från entré.  

Norrköpings kommun har inget parkeringstal för utbildningslokaler och 
beräkningar utgår ifrån ett liknande referensprojekt som har gjorts i Jönköping. 
Parkeringstalen som framgår i den utredningen är 0,3 bilplatser per anställd, 0,012 
bilplatser per student och 0,3 platser per besökare. 

Parkeringsinventeringen som gjorts av Sweco och av fastighetsägaren visar att det 
finns 24 parkeringsanläggningar och markparkeringar inom ett rimligt gångavstånd 
från  planområdet. Sammanlagt har dessa anläggningar cirka 400 bilplatser för 
uthyrning samt cirka 800 bilplatser som är tillgänglig för allmänheten (besökare 
och arbetande). Utöver dessa platser finns besöksparkering i form av 
kantstensparkeringar längs med allmänna gator. 

Mobilitetsåtgärder  
Mobilitetsåtgärder är åtgärder som kan göras för att minska bilanvändande och 
behovet av parkeringsyta samt öka möjligheten att välja ett hållbart färdmedel. I 
parkeringsutredningen har även mobilitetsåtgärder som kan vara lämplig för en 
exploatering inom planområdet studerats. För att minska bilberoendet och istället 
bidra till hållbara resor kan fastighetsägaren tillämpa mobilitetsåtgärder av olika slag 
som, i sin tur, tillsammans med en grön resplan samt gemensamhetslösningar kan ge 
en reduktion om maximalt 30 procent. Exempel på åtgärder som kan göras för att 
minska bilanvändande och uppmuntra till användning av hållbara färdmedel, är: 

• Cykelparkering bör ordnas inomhus tillsammans med möjlighet till 
förvaring och laddning av batterier till elcyklar. För utomhus cykelparkering 
bör det finnas ramlåsmöjlighet och väderskydd. Cykelpool för anställda och 
studenter bör finnas. 

• Arbetsgivaren kan erbjuda olika typer av subventionerade kollektiv 
trafikkort. 

• Samnyttjande av parkering platser, särskilda platser för samåkning och 
avgiftsbelagd parkering.  

• Digitala lösningar som underlättar samåkning, bokning avcyekl och åkande 
med kollektivtrafik. 

• Samordnade transporter och leveranser till verksamheterna. 

• Införande av en Grön resplan.2 

                                                
2 En grön resplan är ett dokument där verksamhetsutövare visar vilka åtgärder som avses göras för 
att styra resor över till mer miljövänliga transportmedel.  
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Den småskaliga stadsstrukturen som finns runt planområdet bidrar till låga 
hastigheter och en gatumiljö som främjar gång- och cykelresor till och från platsen. 
Planområdets centrala läge innebär att ett stort mobilitetsutbud finns i dess närhet. 
Planering för utbildningslokaler för högre utbildning kan ses som en unik 
förutsättning som har ett mycket lågt bilparkeringsbehov.  

Förändringar 
Uppskattningsvis kommer hälften av byggnadens yta användas för 
kontorsverksamhet och knappt hälften att användas för utbildningsverksamhet. En 
liten del av byggnadens yta kommer att användas för centrumverksamhet, så som 
café eller restaurang. Det planeras både utbildnings- och kontorsverksamhet så väl 
som någon form av publikverksamhet. Lokalerna skulle ge fasta platser för cirka 
460 anställda och studenter. Utöver dessa kan flera människor på kortare besök röra 
sig i området. Antal besökare som kan finnas på plats samtidigt uppskattas vara ett 
80-tal.  

Med dessa utgångspunkter beräknas ett behov av 206 parkeringsplatser för cykel 
och 122 nya parkeringsplatser för bilar beräknas uppstå, inklusive platser för 
besökare. En sänkning av grundbehovet kan eventuellt motiveras med tanke på att 
förbättrade möjligheter att arbeta och delta i lektioner på distans, vilket medför ett 
minskat antal bilresor för de som arbetar och studeras på platsen. 

 
Figur 45. Kartbilden visar bil- och cykelparkering som finns inom fastigheten 
Kopparhammaren 2 i dagsläget. Källa: Corem AB2022. 

Inom fastighetsägarens befintliga bestånd finns det tillgång till cirka 450 lediga 
bilparkeringsplatser inom det rekommenderade gångavståndet cirka 408 av dessa 
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ligger inom fastigheten Kopparhammaren 2, se Figur 45. Det finns även tillgängliga 
allmänna parkeringsplatser i dagsläget som besökare skulle kunna använda. 
Tillämpning av en grön resplan samt gemensamhetslösningar kan minska behovet 
av parkeringsplatser för bilar. Parkering för personer med funktionsnedsättningar 
kan ordnas inom planområdet, se Figur 46.  

 
Figur 46. Bilden visar alternativ för placering av parkeringsplatser för personer med 
funktionsnedsättningar. Illustration: Utopia arkitekter med tillägg av Norrköpings 
kommun, 2022. 

4.6. Störningar, hälsa och säkerhet 
Buller 

Förutsättningar 
För bostadsbebyggelse gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, med ändring SFS 2017:359. Riktvärdena i förordningen ska 
tillämpas retroaktivt i detaljplaneärenden, i ärenden om bygglov och i ärenden om 
förhandsbesked påbörjade från och med 2 januari 2015. Bullernivåer vid 
bostadsbyggnads fasad bör inte överstiga 60 dBA ekvivalent nivå. För en bostad 
om högst 35 kvadratmeter bör den ekvivalenta ljudnivån vid fasaden inte 
överskrida 65 dBA. Vid uteplats som anordnas i anslutning till bostaden bör 
trafikbuller inte överstiga 50 dBA ekvivalent nivå samt 70 dBA maximal ljudnivå.  

I 8 kap. 4 § första stycket 5 plan- och bygglagen (2010:900) anges att Ett 
byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd 
mot buller. Av plan- och byggförordning (2011:338) 3 kapitel 13 § framgår att 
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byggnadsverk ska projekteras och utföras så att buller inte medför en oacceptabel 
hälsorisk för användare eller för personer i närheten av byggnadsverket. Det ska 
vara möjligt att sova, vila och arbeta under tillfredsställande förhållanden. 
Föreskrifterna i Boverkets byggregler (BBR) preciserar kraven. Kraven gäller 
byggnader, som innehåller bostäder eller vissa slags lokaler bland annat 
undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete. För 
andra slags lokaler, till exempel hotell eller restauranger, finns inga regler om 
buller, men de grundläggande kraven måste uppfyllas. Ekvivalenta ljudnivåer 
inomhus bör inte överskrida 30 dBA. 

I dagsläget ligger ekvivalenta ljudnivåer längs med Korsgatan på cirka 65 dBA, men 
ljudnivåerna inom stora delar av området ligger mellan 55-60 dBA, se Figur 47. 
Maximala ljudnivåer är över 80 dBA inom hela planområdet. Genomförande av 
detaljplanen kan leda till en ökning i biltrafik på omgivande kvartergatorna som kan 
leda till en ökning i bullernivåer.  

 
Figur 47. Kartan visar ekvivalenta bullernivåer i och omkring planområdet.  
Källa: Norrköpings Kommun. 

Förändringar 
Området är inte lämpligt för bostäder och ingen byggrätt för bostäder ges i 
detaljplanen. Riktvärden för inomhus bullnivåer kan klaras.  
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Markmiljö 

Förutsättningar 
Planområdet och intilliggande markområden har historiskt sett använts för 
textilindustrin, färgeri och under senare tid, billackering. MIFO3 undersökningen 
redovisar inget riskklassat objekt inom planområdet som innebär risk för miljön och 
människors hälsa. Objekt av riskklass 2 och 3 finns i planområdets omgivning, se 
Figur 48.  

Inom planområdet har det tidigare varit ett färgeri och mycket lösningsmedel har 
använts. Under tiden maj 2001- maj 2004 har den södra delen av planområdet 
undersökts och sanerats. Det fanns halter av bly som överskred riktvärdena för 
mindre känslig mark (MKM) och koppar som var nära att överskrida riktvärdena 
för MKM. Föroreningarna sanerades i inför uppförandet av teknikbyggnaden. 

 
Figur 48. Kartan visar riskklassade objekt och var saneringsåtgärder har vidtagits.  
Karta: Norrköpings kommun.  

En markundersökning har gjorts i september 2021 med syfte att kartlägga 
förekomsten av metaller, oljeämnen och PAH i mark samt klorerade alifatiska 
kolväte i grundvatten och porluft. Utredningen har gjorts av WSP på uppdrag av 
exploatören. 

                                                
3 Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) är en modell ör bedömning av 
föroreningssituationen och vad den kan innebära för människors hälsa samt miljön inom ett 
begränsat område. Risk bedömning delas in i fyra klasser där klass 1 är mycket stor och klass 4 är 
mycket liten risk.  
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Figur 49. Kartan visar provpunkternas benämning och placering. Källa: WSP, 2021. 

Jordprovtagningen inom planområdet genomfördes i fem olika provpunkter, se 
Figur 49. Totalt fem jordprover togs i varje punkt med hjälp av skruvborr ner till tre 
meter under markytan. Inga föroreningshalter i jord har påträffats överstigande 
mindre känslig markanvändning (MKM) och de flesta ämnen är under eller i paritet 
med riktvärdet för känslig användning (KM). Undantag finns vid en punkt där zink 
(Zn) och PAH-H har uppmätts i något högre halt. Analyser av såväl grundvatten 
som porluft på fastigheten visar på låga halter av klorerade alifatiska kolväten, som 
inte bedöms utgöra en risk för framtida nyttjande av fastigheten.  

Detaljplanen förhållningssätt  
I samband med markarbeten i anslutning till provpunkt 21W04 behöver 
kompletterande provtagning föras för ass verifiera föroreningshalter på olika 
schaktdjup.  

Undersökning av marken under den befintliga byggnadens betong platta görs i det 
fortsatta detaljplanearbetet och är klar till antagande. Om byggnaden eller del av 
byggnaden behöver rivas för att utföra utredningar behöver rivningslov sökas hos 
kommunen och en ansökan om tillstånd från Kulturmiljölagen lämnas till 
länsstyrelsen.  

Innan markarbeten utförs inom planområdet ska en anmälan om avhjälpande åtgärd 
lämnas in till miljö och hälsa inom samhällsbyggnadskontoret i enlighet med 10 
kapitel miljöbalken. Anmälan ska säkerställa att sanering sker så att marken kan 
nyttjas för planerat ändamål samt att schaktmassor hanteras i enlighet med 
lagstiftningens krav. 
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Översvämning 

Förutsättningar 
All 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 dagvattenutredning har gjorts i mars 2021 av Nodra AB på uppdrag av 
samhällsbyggnadskontoret. Utredning belyser risker i samband med översvämning 
och förslag för möjliga skyddsåtgärder. 

Översvämning – Vattendrag, sjöar och hav 
För planområdet kan det finnas en översvämningsrisk från Motala ström. En 
översvämningskartering för Motala ström har gjorts 2009 av SMHI för att studera 
översvämningsrisker i nutid, se Figur 50. Området påverkas inte av översvämning 
från Motala ström i nuläge. Det finns även en kartering för år 2100 som är utförd av 
Sweco på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), se 
Figur 51. Översvämningskarteringen för år 2100 visar att den norra delen av 
planområdet kan komma att påverkas av klimatförändringar i form av höjda 
vattennivåer. Detta kan även leda till indämningsproblem i befintligt dagvattennät 
utanför planområdet.  

 
Figur 50. Kartan visar vattnetsutbredning för beräknade årshögsta vattennivåer i dagsläget. 
Källa: Norrköpings kommun och SMHI. 
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Figur 51. Kartan visar vattnetsutbredning för beräknade årshögsta vattennivåer år 2100 
inklusive 35 centimeter vinduppstuvning. Källa: Norrköpings kommun. 

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 planområdet har säkerhetsnivån satts till 100-årsregn.  

En skyfallskartering har gjorts av WSP 2017 för ett 100-årsregn. Karteringen 
bygger på dagens regnstatistik med en klimatkompensation på 25 procent. Risken 
att byggnader faktiskt tar skada av den vattensamling som beräkna ske inom 
planområdet, är mycket liten, utifrån de befintliga markhöjderna och förutsatt att 
rinnvägar är ohindrade, se Figur 52. Längs med planområdets norra gräns kan 
vattensamlingar bildas med djupet 0,1 – 0,2 meter. Strax utanför planområdets 
norra gräns, på Norra Grytsgatan, kan stående vatten bli 0,2- 0,3 meter djupt. 
Vatten kan bli stående bli 0,05 – 0,1 meter djup inom det nord-sydligt stråk i mitten 
av planområdet (Västra Grytsgatan).  

Tvärs igenom planområdet är ett viktigt rinnväg för regnvatten vid extrema regn, se 
Figur 53. Vattnet rinner norrut från en lågpunkt på Södra Grytsgatan till Norra 
Grytsgatan. En höjning av mark vid korsningen Västra Grytsgatan/Södra 
Grytsgatan kan leda till att den lågpunkten på Södra Grytsgatan blir instängd.  
Vattnet samlas i lågpunkten tills det har kommit upp till en jämn höjd med 
intilliggande högre mark innan det kan rinna vidare.  
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Figur 52. Kartan visar maximalt vattendjup vid ett100-årsregn samt risk för skada vid ett 
sådant regn. Planområdet är inringat med en röd, streckad linje. 
Källa: Norrköpings kommun och WSP 2017. 

 
Figur 53. Bilden visar rinnvägar för regnvatten vid extrema regn. Lågpunkten är inringat 
med en röd ring. Planområdet är inringat med en röd, streckad linje.  
Källa: Norrköpings kommun. 
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Förändringar 
Höjda vattennivåer på grund av klimatförändringar drabbar även flera andra 
områden längs med Motala Ström i och utanför staden. För att hantera scenarier 
med extrema vattenstånd och nederbördsmängder har en riskhanteringsplan tagits 
fram av länsstyrelsen i samarbete med Norrköpings kommun under 2021. Åtgärder 
handlar om övning, analys och utredning men även konkreta åtgärder såsom 
invallningar samt magasinering och reglering av Motala ström uppströms. 

Stråket som utgör Västra Grytsgatan ska hållas fri från bebyggelse på marknivå. 
Höjdsättning av stråket och marken inne på gården ska utformas för att behålla den 
nuvarande rinnvägen från Södra Grytsgatan till Norra Grytsgatan. Marken vid 
byggnader ska utformas så att den lutar neråt i riktning bort från byggnaden, se 
Figur 54. För att minska risken för skador orsakade av översvämning vid ett 
extremregn ska höjden på det färdiga golvet på bottenvåningen vara minst 0,3 
meter högre än marken i planområdets norra del, där mycket vatten kommer att 
samlas. 

 
Figur 54. Bilden visar utformning av marklutningar runt byggnation för att motverka 
översvämning. Bild: Norrköpings kommun.  

Reglering på plankartan 

 

Markens anordnande och vegetation 
Markenshöjd vid detaljplanens norra gräns och södra gräns regleras med 
bestämmelser. Motivering är att markens höjd ska anpassas till den naturliga 
rinnvägen som uppstår vid extrema regn. 
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Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet 

Förutsättningar 
Partikelhalt i luften vid Kungsgatan har tidvis överskridit miljökvalitetsnormen för 
luft, PM10. Inga överskridanden av miljökvalitetsnorm för partiklar har skett sedan 
2010. Det förra åtgärdsprogrammet avslutades 2015 efter beslut av länsstyrelsen. 
Mätningar av PM10 utförs i realtid vid bland annat Kungsgatan, se Figur 55, och 
visar att miljökvalitetsnormen för PM10 och kvävedioxid inte överskrids. 

 
Figur 55. På Naturvårdsverkets hemsida kan man se data från mätningarna av partiklar 
(PM10) som utförs kontinuerligt för flera gator i Sveriges städer. Bilden visar data från 
Kungsgatan i Norrköping den 23 september 2020. 

Planområdet ligger som närmast 77 meter ifrån Kungsgatan. Situationen vid 
Kungsgatan orsakar inte överskridande av luftkvalitetsnormer inom planområdet. 
Höga byggnader vid Kungsgatan hindrar en spridning av partiklarna från trafiken 
gaturummet närmast planområdet. Spridning påverkas inte heller av vind.  

Utförande  
Genom en generell bestämmelse förbjuds anläggning av källare. Motivering är 
att minska risker för skador till omgivande bebyggelse och infrastruktur som 
skulle kunna uppstå vid schaktning under grundvattennivå. 

Att marken ska luta i riktning bort från byggnaden regleras med en generell 
bestämmelse. Golvhöjder för regleras med bestämmelse i planområdets norra 
del. Regleringarna är avsedda att minska risken att byggnaden tar stor skada 
från översvämning.  
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Biltrafiken på Norra Grytgatan, Korsgatan och Södra Grytsgatan påverkar 
luftkvalitén inom planområdet. I nuläge sker ingen överskridande av 
miljökvalitetsnormer för luft.  

Detaljplanens förhållningssätt 
Fastighetens centrala läge i närhet till kollektivtrafikstråk så väl som gång- och 
cykelstråk underlättar resor till och från planområdet. Antal bilresor kan ändå öka 
eftersom utvecklingen medför ett ökat antal anställda och besökare, vilket leder i 
sin tur till ett ökat antal resor till platsen totalt sett. Den ökning i trafik som sker på 
grund av detaljplanens genomförande kan ge en ökning i luftföroreningar, men 
bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luft överskrids. 

Från och med 2021 ska PM10, PM2,5 och kvävedioxid mätas kontinuerligt. Vid 
behov, till exempel torr väderlek utförs dammbindning. Vägar där värdena riskerar 
att överskridas kan också förses med en mer slitstark beläggning än standard. 

Vattenkvalitet 

Förutsättningar 
Planområdet ligger inom ett avrinningsområde vars recipient är Motala ström Glan-
Bråviken (SE649609-152033). Denna vattenförekomst har en otillfredsställande 
ekologisk status. Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten ska god ekologisk 
status uppnås till 2027. 

I dagsläget är hela planområdet hårdgjort och en stor del används för 
markparkering. Dagvatten som rinner över parkering kan föra med sig föroreningar 
som till slut rinner ut i recipienten, Motala ström. Halter av fosfor (P), bly (Pb), 
zink (ZN), kadmium (Cd), suspenderade ämnen (SS) och olja överskrider 
riktvärden. Därför, enligt bilaga 3 i dagvattenriktlinjerna föreligger reningsbehov. 

Förändringar 
Planområdet utgör en mycket liten del av recipientens totala avrinningsområde, 
vilket gör att de föroreningar som kommer från planområdet inte utgör risk för 
negativ påverkan på recipienten. Dessutom förväntas föroreningar från dagvattnet 
från planområdet minska därför att de flesta parkeringsplatser tas bort och ersätts 
med takytor eller används för utevistelse. Ytorna som dagvattnet rinner över 
kommer att bli renare, vilket leder till en förminskning av föroreningar i 
recipienten. Anläggning av planteringar och andra vattengenomsläppliga ytor kan 
minska dagvatten mängder och således leda till en större positiv påverkan på 
vattenkvaliteten. Val av material på byggnaden är viktig också, för att kunna uppnå 
miljökvalitetsnormer. Till tak och fasader bör inte material som till exempel koppar 
och zink användas. Lösningar som kräver gödsling bör undvikas också.  
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Trygghet och säkerhet 

Förutsättningar 
Inom planområdet finns inga skyddsrum. Inom cirka 160 meter från planområdet 
finns fem skyddsrummet, se Figur 56. Ett skyddsrum är en del av en byggnad eller 
fristående byggnad som är konstruerade för att kunna skydda mot olika stridsmedel. 
Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. Skyddsrum får 
inte tas ur drift, avvecklas eller rivas utan beslut av Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB). 

 
Figur 56. I bilden visas skyddsrum finns i närheten av planområdet.  
Källa: Norrköpings kommun.   

Förändringar  
Inga skyddsrum berörs av detaljplanen och inget nytt skyddsrum planeras. 

4.7. Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 

Förutsättningar 
Fastigheten Kopparhammaren 2 inklusive planområdet ingår i sin helhet i 
verksamhetsområde för dagvatten, vatten, samt spillvatten. I de gator som omger 
planområdet finns vatten och spillvattenledningar. I Norra Grytsgatan och inom 
området finns en kombiledning, som leder bort både dagvatten och spillvatten.  
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Förändringar 
I framtiden görs om kombiledningen inom planområdet till en ledning som enbart 
leder dagvatten. Ledningen iordninggörs i samband med att den nya byggnaden 
uppförs.  

Ett u-område skapas för den befintliga kombiledning och förbud på uppförande av 
byggnad införs. Fasta element såsom låga murar bör placeras utanför u-området, 
eftersom schaktning som görs vid underhåll och reparation av ledningar kan leda 
till att sådana element kan behöva tas bort. Över en del av området där det finns 
ledningar medges möjlighet att bygga en bro mellan huvudbyggnader på varje sida 
av ledningsstråket. Det är viktigt att det finns tillräcklig med frihöjd mellan marken 
och brons lägsta del så att underhåll och reparation av ledningar inte hindras. Se 
även avsnitt 6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser – Ledningsrätt. 

Anslutning kan ske till de allmänna ledningarna i omgivande gator. Nodra AB kan 
erbjuda serviser. 

Reglering på plankartan 

 

Dagvattenhantering 

Förutsättningar 
Dagvatten är vatten i form av regn, nederbörd, framträngande grundvatten och 
spolvatten som tillfälligt rinner eller lägger sig på markytan inom områden med 
samlad bebyggelse. Spolvatten definieras som vatten från dricksvattennätet som 
används för rengöring och tvätt och därefter leds till dagvattensystemet. Dagvatten 
ska hanteras enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering (2019). 
Hållbar dagvattenhantering innebär att såväl miljömässiga, ekonomiska som sociala 
behov ska tillgodoses och även bidra till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för 
vatten.  

Begränsning av markens utnyttjande 
Förbud av bebyggelse införs i forma av prickmarkering på plankartan. 
Motivering är att området innehåller ledningar som behöver vara tillgängliga 
för underhåll och reparation. 

Markreservat för allmännyttiga ändamål 
Ett markreservat skapas genom en u-bestämmelse. Marken behövs för befintlig 
allmännyttig ledning för dag- och spillvatten. 

Utformning  
Inom ett begränsat område där det finns ledningar tillåts bebyggelse. Genom 
en f-bestämmelse regleras en lägsta frihöjd under byggnaden. Motivering är att 
området innehåller ledningar i marken och underhålls- och reparationsarbete 
inte får hindras av bebyggelse. 
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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.  

Enligt dagvattenutredningen (Nodra AB 2021) ingår planområdet i ett 
verksamhetsområde för gata och fastighet. Planområdet utgör en del av en större 
privatägd fastighet där fastighetsägaren ansvarar för det interna dagvattennätet. Det 
är oklart vart dagvattnet från området avleds eftersom ingen information kring 
dagvattnets förbindelsepunkt samt det interna dagvattennätet har unnat hittas i 
samband med utredningen. 

Dagvatten från den befintliga byggnaden avleds via stuprör med utkastare som 
släpper ut vattnet på marken.    

Hantering av mindre regn 
Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska mindre regnen, upp 
till 10 millimeter 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. 

Detaljplanens förhållningssätt 
Avledning av dagvatten från planområdet sker lämpligast genom anslutning till den 
befintlig kombiledning i Norra Grytsgatan alternativt i Korsgatans norra del. För att 
kunna omhänderta 10 millimeter regn från planområdet behöver en volym på 22 
kubikmeter hanteras inom fastigheten. Denna volym kan delas upp på flera 
dagvattenlösningar inom fastigheten.  

 
Figur 57. Bilderna visar exempel på regnbäddar och ytor som inte är planterade men är 
genomsläppliga. Foton: Norrköpings kommun, oktober 2009 och juni 2010. 
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Vikten av att anpassa gestaltning och utformning av byggnaden och utemiljön till 
den värdefulla kulturmiljön som omger planområdet begränsar möjligheter för 
infiltration av dagvatten. Hårdgjorda ytor hör till Industrilandskapets karaktär och 
stora planterad ytor är inte lämpligt ur en kulturhistorisk synpunkt. En större 
genomsläpplighet kan uppnås genom att använda gatsten eller annan passande typ 
av markplatta.  

En annan lämplig lösning för planområdet är att leda dagvatten från fastighetens 
hårdgjorda ytor till stenkistor och regnbäddar med växtlighet, till exempel via 
brunnar, se Figur 57. En sådan lösning ger viss fördröjning och rening av 
dagvattnet och lösning kan utformas med erosionsskydd och bräddledning så att 
större regn leds till ledningsnät. Ett annat sätt att skapa infiltrationsmöjligheter är 
att förse takterrass med planterad yta. Fördröjning av dagvatten i ett underjordiskt 
magasin kan ge möjlighet att fördröja större mängd vatten. 

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.  

 
Figur 58. Principskiss på hantering av dagvatten inom planområdet. Vatten och spillvatten 
stråk visas med gröna, streckade linjer. Kombiledningen visas med en orange, streckad 
linje. Situationsplan (bakgrund): Utopia arkitekter 
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Detaljplanens förhållningssätt 
För att hantera dagvatten från stora regn är det viktigt att höjdsättning av Västra 
Grytsgatan görs så att den nuvarande rinnväg från lågpunkten i Södra Grytsgatan 
till lågpunkten i Norra Grytsgatan inte hindras. Separering av kombiledningen i 
Västra Grytsgatan bör utföras i samband med byggnation. Se Figur 58. Principskiss 
på hantering av dagvatten inom planområdet. Vatten och spillvatten stråk visas med 
gröna, streckade linjer. Kombiledningen visas med en orange, streckad linje. 
Situationsplan (bakgrund): Utopia arkitekter för sammanställning av åtgärder. 

Dagvattnets påverkan på miljökvalitetsnormer 
De föroreningar som kommer från planområdet inte utgör risk för negativ påverkan 
på recipienten. Föroreningar från dagvattnet från planområdet förväntas minska. 
Läs avsnitt 4.6 Störningar, hälsa och säkerhet – Vattenkvalitet för en mer detaljerad 
beskrivning av miljökvalitetsnormer för vatten och hur de påverkas.   

El, tele, bredband 

Förutsättningar 
El, fiber och tele finns i Korsgatan och Södra Grytsgatan. Fiber och tele finns även i 
Norra Grytsgatan. Fiber ligger i ett nord-sydligt stråk (Västra Grytsgatan) tvärs 
igenom planområdet. I den östra delen av Vävstolen finns en transformatorstation. 

Förändringar 
Genomförande av detaljplanen förväntas inte medföra några ändringar i 
ledningsnätet för el, fiber och tele inom eller utanför planområdet. Se även avsnitt 
6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser – Ledningsrätt.  

Reglering på plankartan 

 

Värme 

Förutsättningar 
Fjärrvärmeledningar ligger i Korsgatan och Södra Grytsgatan. Den befintliga 
byggnaden i planområdet är ansluten till fjärrvärmenätet via en förbindelse till 
ledningar i Korsgatan. En ledning, som ger förbindelse mellan fjärrvärmenätet och 
den befintliga byggnaden som ligger i angränsning till planområdets östra sida, 

Begränsning av markens bebyggande 
Markområde för ledningar avsätts genom bestämmelse u som ställer krav på 
att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

För att bibehålla åtkomsten till befintliga ledningar förbjuds uppförande av 
byggnader genom bestämmelse och prickmarkering inom områden där 
ledningar finns. Alternativ regleras en lägsta frihöjd över mark där bebyggelse 
tillåts genom en f-bestämmelse.  
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sträcker sig från Södra Grytsgatan norrut över kvarteret Vävstolen. Ledningen 
korsar ett markområde inom planområdets östra del.  

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

Förändringar 
Den befintliga fjärrvärmeledningen i planområdets östra del ligger kvar så länge 
markområde längs med Södra Grytsgatan i anslutning till planområdet inte 
bebyggs. I framtiden kan ledningen eventuellt behöva dras om så att den följer 
planområdets östra gräns tills den ansluter med den befintliga ledning som ligger 
längs med planområdet östra gräns.  Se även avsnitt 6.2 Fastighetsrättsliga 
konsekvenser – Ledningsrätt. 

Reglering på plankartan 

 

Avfall 

Förutsättningar 
För hämtning av kommunalt avfall ansvarar kommunen bolag Nodra AB. 
Utformning av miljörum eller miljöstation inom fastigheten ska Nodras riktlinjer 
för arbetsmiljö och tillgänglighet följas.  

De avfallsslag som det bör dimensioneras för i flerbostadshus är restavfall, 
matavfall, förpackningar av papper, plast, färgat och ofärgat glas, metall samt 
tidningar. Det behöver även finnas utrymme för grov-, el- och farligt avfall. Om 
verksamheter som generar fett eller olja planeras krävs hämtning av 
fettavskiljarslam och vegetabilisk olja. Kopplingspunkter för fettavskiljare ska 
placeras så att det går att tömma även när verksamheten är stängd. Slangdragning 
bör vara så kort som möjligt. 

Förändringar 
Planförslaget innebär att sophämtning sker via Norra Grytsgatan, Korsgatan och 
Södra Grytsgatan. För att backning inte ska behöva ske bör stråket (Västra 
Grytsgatan) genom planområdet användas, se Figur 59. En körspårsanalys visar att 

Begränsning av markens bebyggande 
Markområde för ledningar avsätts genom bestämmelse u som ställer krav på 
att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

För att bibehålla åtkomsten till befintliga ledningar förbjuds uppförande av 
byggnader genom bestämmelse och prickmarkering inom områden där 
ledningar finns. Alternativ regleras en lägsta frihöjd över mark där bebyggelse 
tillåts genom en f-bestämmelse.  
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utrymme finns för sopbilens svängradie. Ska sopbilar köra genom gården, måste 
markbeläggning tåla belastning från tunga fordon. Alternativt kan ett 
sophämtningsställe anordnas i anslutning till Södra Grytsgatan så att sopbilen inte 
behöver köra över gårdsytan. Vid exploatering bör samråd ske med Nodra AB 
angående utformning av de gemensamma hämtställena och lösningar för hämtning 
från planerade verksamheter i området.  

 
Figur 59. Bilden visar hur angöring för hämtning av avfall kan ske i framtiden. Sopbilens 
körbana visas med en grön, streckad linje. Gröna pilar visar färdriktning. Planområdet är 
inringat med en svart, streckad linje. Kartbild: Norrköpings kommun. 

5. Genomförande av detaljplanen 
Detta kapitel om genomförande av detaljplanen redovisar de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som 
behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Beskrivningen fungerar som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. 
Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, Va-
anläggningar, vägar med mera, regleras, prövas och genomförs enligt respektive 
särskilda lag. 
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5.1. Tidplan 
Detaljplanearbete 
Planuppdrag: 10 november 2020 

Plansamråd: 1 september – 13 oktober 2022 

Granskning: januari-februari 2022 

Beslut om godkännande  
samhällsplaneringsnämnden: april 2023 

Antagande kommunfullmäktige: juni 2023 

Genomförande, allmän plats 
Genomförande av detaljplanen medför ingen utbyggnad eller ändringar av allmän plats. 

Genomförande, kvartersmark 
Marktilldelning, kommunägd mark: Kommunen äger ingen mark i 

planområdet 

Fastighetsbildning: Ingen ny fastighetsbildning 
förväntas ske i samband med 
genomförandet av detaljplanen.  

Husbyggnad: 2024 

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. 

5.2. Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 
Allmän plats 
Ingen allmän platsmark omfattas av planområdet. Norrköpings kommun är 
huvudman för befintliga gator och andra allmänna platser i planområdets 
omgivningar. Kommunen är ansvarig för drift och underhåll av de befintliga 
allmänna platserna. 

Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 
kvartersmark samt för fastighetsbildning, inklusive bildande av eventuella 
gemensamhetsanläggningar. 
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Fastighetsbildning med mera 
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra 
fastighetsrättsliga frågor handläggs av kommunala lantmäterimyndigheten i 
Norrköpings kommun. 

Bygglov/anmälan 
Ansökan om bygg-, 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. Nodra AB ansvarar för drift och 
underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. 

El 
E.ON Energidistribution AB är huvudman för elnätet. 

Tele, bredband 
Skanova AB är huvudman för telenätet. 

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

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

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

5.3. 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. 
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5.4. Genomförande inom allmän plats 
Planområdet omfattar ingen allmän platsmark och därför innebär inte heller 
genomförande av detaljplanen någon utbyggnad av ny allmän platsmark. Tillfälliga 
åtgärder som vidtas för att skydda träd som omfattas av det generella biotopskyddet 
görs i samråd med samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö och infrastruktur. 

5.5. Genomförande inom kvartersmark 
Utbyggnad inom kvartersmark kan ske när separering av kombinerad ledning inom 
planområdet 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. 

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

Inga avtal avseende genomförande av detaljplanen eller försäljning eller byte av 
mark har upprättats.  

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

• Arkeologiskutredning, översiktlig 
• Arkeologisk förundersökning inom del av planområdet 
• Geoteknisk undersökning 
• Dagvattenutredning 
• Miljöteknisk undersökning och riskbedömning 
• Mobilitets- och parkeringsutredning 
• Rivningsdokumentation 
• Statusbesiktning av konstruktion 

I det fortsatta planarbetet ska underlaget kompletteras med följande utredningar: 

• Kompletterande Miljöteknisk undersökning 

Efter den befintliga byggnaden har rivits ska underlaget kompletteras med följande 
utredningar: 

• Arkeologisk förundersökning 
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6. Genomförandets konsekvenser 
6.1. Inverkan på miljön 
Genomförandet av detaljplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på 
riksintresset för kulturmiljövård. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättats. Utförda utredningar och annat underlag visar att den nya detaljplanen 
inte medför risk för påtaglig skada för övriga riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet 
miljöbalken, eller risk för överskridande av beslutade miljökvalitetsnormer enligt 5 
kapitlet miljöbalken. Flera miljöaspekter påverkas positivt, men bedöms inte 
medföra någon betydande miljöpåverkan. Flera miljöaspekter påverkas inte av 
detaljplanens genomförande. 

Aspekter som har beskrivits i en miljökonsekvensbeskrivning är följande: 

• Kulturmiljö: Fokus läggs på rivning av tegelmurar med sågtandsprofil och 
påverkan på riksintresset som sker vid en  utveckling med en högre, ny 
byggnad. Förslag för åtgärder som mildrar eller minimerar negativa effekter 
av rivning ska tas fram. 

• Landskaps- och stadsbild: Fokus läggs på variationen och kontrasten mellan 
de lågskaliga byggnaderna bakom de högre byggnaderna längs med Motala 
ström samt mot öster i kvarteret Kopparhammaren och väster i kvarteret 
Gryt. Påverkan som sker vid en  utveckling med en högre, ny byggnad ska 
bedömas och förslag för åtgärder som mildrar eller minimerar negativa 
effekter av en högre bebyggelse föreslås.  

Andra aspekter som påverkas av planförslaget är dagvattenhantering, risk för 
översvämning samt miljökvalitetsnorm för markmiljö, luft och vatten. Påverkan på 
dessa bedöms inte vara betydande, men behöver uppmärksammas särskilt i 
planbeskrivningen. 

Se vidare miljökonsekvensbeskrivningen.  

6.2. Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Ägoförhållanden 
All mark inom planområdet är privatägd, i dagsläget av Corem Ström AB. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 
Planområdet omfattar en del fastigheten Kopparhammaren 2 vid Korsgatan, se 
Figur 60. Inga ändringar i fasthetsbildning kommer att göras i samband med 
detaljplanens genomförande.  
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Figur 60. Kartan visar planområdets läge och utbredning inom fastigheten 
Kopparhammaren 2. Planområdet är inringat med en gul streckad linje. Fastigheten är 
inringad med en blå streckad linje.  

Gemensamhetsanläggning 
Det finns inga gemensamhetsanläggningar inom planområdet eller som berör 
planområdet.  

Rättigheter 

Servitut 

Officialservitut 
Det finns ett officialservitut som ligger över kommunmark för en gångbro mellan 
byggnaderna vid Norra Grytsgatan, se Figur 61. Servitutet är till förmån för 
Kopparhammaren 2, men berör inte planområdet.  
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Figur 61. Planområdet är inringat med en röd linje. Servitut för gångbron ligger till öster 
om och utanför planområdet och är markerat med en grön skraffering. 

Avtalsservitut 
Det finns två servitut i den östra delen av kvarteret Vävstolen för 
transformatorstation och allmänt ledningsservitut. Inget av dem berör planområdet.  

Ledningsrätt 
Det finns inga ledningsrätter inom planområdet. 

Rätt för fiber, fjärrvärme-, dagvatten, vatten- och spillvattenledningar kan skapas 
inom planområdet i fastigheten Kopparhammaren 2 med stöd av bestämmelse på 
plankartan. Ledningsägaren ska träffa överenskommelse med markägaren 
Norrköpings kommun om markåtkomst, lämpligen med ledningsrätt. 

Reglering på plankartan 

 

  

Begränsning av markens bebyggande 
Markområde för ledningar avsätts genom bestämmelse u som ställer krav på 
att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

För att bibehålla åtkomsten till befintliga ledningar förbjuds uppförande av 
byggnader genom bestämmelse och prickmarkering inom områden där 
ledningar finns. Alternativ regleras en lägsta frihöjd över mark där bebyggelse 
tillåts genom en f-bestämmelse.  
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6.3. Ekonomiska konsekvenser 
Kvartersmark, intäkter och kostnader 
Corem AB eller deras dotterbolag Klövern AB står för samtliga kostnader inom 
kvartersmark som kan uppkomma, i huvudsak relaterade till uppförande av 
byggnader. 

Allmän plats, kostnader och finansiering 
Planområdet omfattar ingen allmän platsmark. Inga kostnader för utbyggnad av 
allmän platsmark uppstår. Detaljplanens genomförande förväntas inte heller 
påverka driftkostnader för intilliggande befintliga gator och torg. Kostnader för 
tillfälliga skyddsåtgärder för biotopskyddade träd kan uppstå och ska bekostas av 
exploatören. 

Vatten och avlopp 
Kostnaden för utbyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet finansieras 
genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa. Nodra ansvarar för och 
bekostar separering av kombiledning inom planområdet. Fastighetsägaren ansvara 
för det interna VA-nätet inom fastigheten. I samband med att en särskild 
förbindelsepunkt för dag- och dränvatten upprätts blir fastighetsägaren skyldig att 
koppla om dränvattnet till denna i de fall dränvatten från fastigheten avleds till en 
spillvattenförande ledning. Debitering av anslutningsavgifter sker när 
förbindelsepunkt finns upprättad. 

Driftkostnader 
Drift och underhåll finansieras genom brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa. 

El/energi och tele med mera 
Flytt och utbyggnad av fjärrvärmeledningar bekostas av exploatören. Anslutnings- 
och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål av ledningsägare 
och operatörer. 

Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 
Kostnader för bildande av ledningsrätt uppstår. Ersättningar för bildande av 
ledningsrätt bestäms genom överenskommelse mellan berörda parter. 

Gemensamhetsanläggningar 
Inga kostnader uppstår för gemensamhetsanläggningar.  

Bygglov, anmälan och planavgift 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. Planavgift 
tas ut genom planavtal som har tecknats mellan samhällsbyggnadskontoret, 
detaljplanering och Corem AB beträffande finansiering av detaljplan. 
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6.4. Sociala konsekvenser 
Trygghet 
När området fylls med en ny byggnad, verksamheter, attraktiva platser att vistas på 
och många människor kan brott i form av misshandel och skadegörelse minska. 
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 

Jämställdhet  
Genomförande bidrar också till bättre förutsättningar för vuxenutbildning, vilket i 
sin tur gynnar jämställdhet genom att alla människor, och i synnerhet fler kvinnor, 
får möjlighet att förbättra deras långsiktiga ekonomiska förutsättningar och 
självständighet. Utveckling av området som bidrar till en tryggare stadsmiljö, 
främjar jämställdhet. 

Barnperspektiv 
Barnperspektiv är inte relevant med tanke på detaljplanens syfte. 

6.5. Konsekvenser för stadens attraktivitet 
Detaljplanen möjliggör uppförande av nya lokaler som kan användas för 
vuxenutbildning och möjliggör 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.  

Detaljplanen medger en utökad byggrätt för kontorslokaler och centrumverksamhet, 
vilket möjliggör utveckling nya och befintliga företag. Den nya byggnadens 
arkitektoniska höga nivå som kommer ytterligare höja stadens attraktivitet.  
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7 Medverkande 
7.1 Konsult 
Miljökonsekvensbeskrivning och Gestaltningsprogram tillhörande detaljplanen har 
utarbetats av Radar Arkitektur genom Mia Börjesson, uppdragsansvarig och 
underkonsulterna Mikael Hammerman (Norconsult AB) och Amanda Andersson 
(Calluna AB). 

7.2 Tjänstepersoner 
Plansamordnare för detaljplanen har varit Jacquelyn Leiby. Övriga planhandlingar 
har upprättats av Jacquelyn Leiby, planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret, 
detaljplanering. 

Detaljplanen har utarbetats i samverkan med följande tjänstemän inom Norrköpings 
kommun:  

Henrik Fahlbeck trafikplanerare, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
Anna Ludzia VA-ingenjör, Nodra AB, projekt och utredning 
Jenny Bergström markmiljöspecialist, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 
Nirmala Kahrimanovic bygglovsingenjör, samhällsbyggnadskontoret, bygglov 
Robert Kihlén bygglovsingenjör, samhällsbyggnadskontoret, bygglov 
Karin Milles stadsarkitekt, samhällsbyggnadskontoret, övergripande 

samhällsplanering 
Ellen Holtermann Wiig stadsantikvarie, samhällsbyggnadskontoret, övergripande 

samhällsplanering 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Julia Stenström Karlsson Jacquelyn Leiby 
enhetschef detaljplanering  planarkitekt 
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