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Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av befintliga 
fritidsbostäder till permanentbostäder samt möjliggöra för etablering av ny 
bostadsbebyggelse, i form av friliggande hus (villor), parhus, kedjehus och 
radhus. Planen syftar även till att möjliggöra för etablering av förskola, 
skola och/eller vårdboende, hamnområde för småbåtar, friluftsområde, 
parkering samt park. Ytterligare en del av syftet är att anpassa den nya 
bebyggelsen till topografin och i fråga om struktur och placering även till 
befintlig bebyggelse med fritidshus och permanentbostäder. En värdefull 
bebyggelsemiljö ska även beaktas med särskild hänsyn vid uppförande av 
nya byggnader. 

Totalt bekräftar och möjliggör planen högst 299 bostäder varav cirka 122 
utgörs av befintliga bostadsfastigheter.  

I översiktsplanen för staden från 2002 anges hela kustområdet mellan 
Marby och Djurön som en plats för stadens fortsatta utbyggnad – ett 
utvecklingsområde med närhet till havet och staden där en blandad 
bebyggelse eftersträvas. 

Marbystrand genomgår en omvandlingsprocess från fritidshusbebyggelse 
till permanentboende och det finns behov av att i ett sammanhang reglera 
bebyggelsen (bland annat byggrätten) och möjliggöra en god vatten- och 
avloppsförsörjning i området. Kommunalt vatten och avlopp till befintlig 
bebyggelse är redan utbyggt i området. Både befintlig och ny bebyggelse 
kommer även vid behov att få en kommunal dagvattenlösning. 

I arbetet med detaljplanen har en gatukostnadsutredning tagits fram.  

Från Norrköping nås planområdet via Arkösundsvägen och Djurövägen. 
Marbyvägen leder från Djurövägen till planområdet. Planområdet ska 
trafikförsörjas via en ny huvudgata i nord-sydlig riktning. Utmed 
huvudgatan möjliggörs för en gång- och cykelväg liksom längs en lokalgata 
som i nordväst ansluter till befintlig gång- och cykelväg vid 
Abborrebergsskogen. I södra delen av planområdet möjliggörs för ett 
kollektivtrafikstråk som i en framtid kan användas för spårväg och som går i 
väst-östlig riktning från Lindö via Marby och Unnerstad till Djurövägen.  

Grönstrukturen (trädplanteringar, natur- och parkmark) inom planområdet är 
tänkt att fungera som spridningskorridorer för växt- och djurlivet, främja 
rekreation samt är även viktig ur klimatanpassningssynpunkt. Längs 
huvudgatan och några lokalgator ska diken anläggas för att kunna hantera 
stora nederbördsmängder (100-årsregn) vilket också är en 
klimatanpassningsåtgärd.  

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet.  

Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen (2010:900) som trädde i 
kraft den 2 maj 2011.  
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1. Inledning 

1.1 Planhandlingar 

Detaljplanen består av: 
• Plankarta i skala 1:2000 med bestämmelser 

 
Till planhandlingarna hör även: 

• Planbeskrivning 
• Behovsbedömning 
• Gatukostnadsutredning  
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse (vid granskning) 
• Utlåtande (efter granskning) 

 
Plankartan är juridiskt bindande. 
 

1.2 Planprocessen – en översikt av normalt planförf arande 

Planprocessen inleds när en begäran från en privat intressent om att få 
upprätta eller ändra en detaljplan lämnas in. Kommunen gör en översiktlig 
prövning av begäran och lämnar ett planbesked. Kommunen kan också ta 
initiativet själv till att upprätta en ny detaljplan.   

Om det saknas en fördjupning av översiktsplanen, som omfattar 
detaljplaneområdet, görs ofta först ett program som sätter upp målen och 
utgångspunkterna för kommande planläggning. 

När programmet har godkänts av stadsplaneringsnämnden tas ett 
detaljplaneförslag fram för samråd med berörda parter och kommunala 
instanser. När eventuella justeringar har gjorts görs ett slutligt planförslag 
tillgängligt för granskning av allmänheten under minst 3 veckor. Efter det 
kan planen antas av stadsplaneringsnämnden. 

Tidsplanen för detaljplanearbetet kan variera kraftigt beroende på 
händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocessen. En detaljplan 
vars arbete flyter på relativt obehindrat kan förväntas ta minst ett år. 
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2. Planens huvuddrag 

2.1 Planområdet 

Planområdet, Marbystrand, ligger cirka 7 kilometer öster om Norrköpings 
centrum och omfattar en areal av cirka 60 hektar. Området utgörs till stora 
delar av en kuperad kuststräcka. I norr gränsar området till Bråviken och i 
söder mot det öppna jordbrukslandskapet vid Djurövägen. Väster om 
planområdet ligger Abborrebergsskogen och vidare västerut 
bostadsområdena Lindö och Långtorp. Öster om Marbystrand sträcker sig 
en större dalgång i nordvästlig-sydöstlig riktning innan Unnerstad tar vid. 

 

Figur 1. Planområdets läge (heldragen röd linje). 

 

Figur 2. Planområdets avgränsning (heldragen röd linje). 
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2.2 Markägoförhållanden 

En stor del av de befintliga privata fastigheterna är koncentrerade till norra 
delen av planområdet, utmed Sommardalsvägen i nord- sydlig riktning och 
utmed Genomfartsvägen och Marbyvägen i öst- västlig riktning samt i 
planområdets sydvästra del.  

En stor del av planområdet och särskilt i den södra halvan av området ägs av 
Bråviksstaden AB (Marby 6:4, se figur 3). Även A-hus AB (Risängen 3:4) 
och OBOS Mark AB (Knekthumpen 1:2, Marby 1:19) äger fastigheter inom 
planområdet. Två andra större privatägda fastigheter inom planområdet är 
Marby 1:5 och Gillerhälla 1:2 (se figur 4). Övriga fastigheter ägs också av 
privatpersoner men är generellt mindre och avsedda för småhus. Ingen mark 
inom planområdet ägs av kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Fastigheten Marby 6:4 (rödmarkerad).                                                                                                                                                                                                                 
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Figur 4. Gillerhälla 1:2 (till vänster) och Marby 1:5 (till höger), båda rödmarkerade.  

2.3 Planens syfte och bakgrund  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av befintliga 
fritidsbostäder till permanentbostäder samt möjliggöra för etablering av ny 
bostadsbebyggelse, i form av friliggande hus (villor), parhus, kedjehus och 
radhus. Planen syftar även till att möjliggöra för etablering av förskola, 
skola, vårdboende, hamnområde för småbåtar, friluftsområde, parkering 
samt park. 

Ytterligare en del av syftet är att anpassa den nya bebyggelsen till 
topografin och i fråga om struktur och placering även till befintlig 
bebyggelse med fritidshus och permanentbostäder. En värdefull 
bebyggelsemiljö ska även beaktas med särskild hänsyn vid uppförande av 
nya byggnader. 

Inom Marbystrand pågår en omvandlingsprocess från fritidshusbebyggelse 
till permanentboende varför det finns behov av att i ett sammanhang reglera 
bebyggelsen, bland annat byggrätten, och möjliggöra en god vatten- och 
avloppsförsörjning. 
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2.4 Översiktsplan 

Norrköpings kommuns översiktsplan för staden från 2002 Framtid 
Norrköping (ÖP-02) anger hela kustområdet mellan Marby och Djurön som 
ett stråk för stadens fortsatta utbyggnad – ett utvecklingsområde med närhet 
till havet och staden där en blandad bebyggelse eftersträvas (se figur 6). 
Vidare anger översiktsplanen att den övergripande strukturen inom Marby 
och intilliggande Unnerstad ska ses över planmässigt och att nuvarande 
fritidshus inom områdena ska förses med fungerande vatten och avlopp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I övrigt beskriver översiktsplanen strategier som är viktiga för planeringen, 
exempelvis grönskans betydelse och betydelsen av vattenkontakt. 

Figur 5. Delar av planområdet Marbystrand samt hela kuststräckan via Unnerstad 
och Sidus till Djurön.  

  Figur 6. Översiktsplanen för staden från 2002 (för en större karta gå in på 
  kommunens webbplats).  
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I den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping från 
2010 anges Marby och Unnerstad som attraktiva områden i städernas närhet 
där särskilda satsningar bör göras. Även ett framtida stråk för prioriterad 
lokal kollektivtrafik pekas ut. 

2.5 Gällande detaljplaner 

Inom planområdet finns två avstyckningsplaner, delar av planerna ersättas 
av denna detaljplan. Avstyckningsplanerna är: 

- Marby 4:1 (aktbeteckning 05-DAG-164) fastställd den 28 mars 
1939. 

- Marby 4:1 (aktbeteckning 05-DAG-259) fastställd den 21 maj 1943. 

Avstyckningsplanerna saknar bestämmelser om byggrätter.  

 

Figur 7. Illustration över befintliga avstyckningsplaner i området (avgränsade med en gul 
streckad linje). 
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Figur 9. Avstyckningsplan 259.  

Figur 8. Avstyckningsplan 164. 
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2.6 Program för planområdet 

Programmet för Marby-Unnerstad med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning godkändes av stadsplaneringsnämnden den 25 
maj 2005. 

I programmet utreds möjligheterna att omvandla befintlig 
fritidshusbebyggelse samt möjligheterna att bygga nya bostäder inom 
området. Planerad bebyggelse ska enligt programmet anpassas till områdets 
natur- och kulturvärden. 

Från Lindö och i riktning mot Marby och Unnerstad anges i programmet att 
en ny huvudgata ska byggas (se figur 10). Vidare har alternativa 
sträckningar för kollektivtrafiken utretts och utformningen av vägar inom 
och omkring planområdet studerats.  

Med anledning av att sträckningen av en ny huvudgata i öst-västlig riktning 
från Marby mot Lindö inte längre är aktuell och i syfte att uppnå en 
ändamålsenlig utformning av gatunätet i området frångås programmet i 
denna detaljplan vad gäller följande aspekter: 

• Utpekad sträckning för en huvudgata från Lindö till Marby frångås. 
Planområdet kommer istället att trafikförsörjas via en ny huvudgata i 
nord-sydlig riktning genom planområdet. Det är samma gata som i 
programmet pekas ut som en lokalgata med riktning mot Unnerstad. 
Till den nya huvudgatan ska lokalgator anslutas vilka ska fungera 
som uppsamlingsgator för området.  

• Från Norrköping kommer planområdet att kunna nås via länsväg 209 
(Arkösundsvägen) och länsväg 881 (Djurövägen). Länsväg 882 
(Marbyvägen) leder från Djurövägen till planområdet. 

• Utpekad kvartersgata som sträcker sig genom befintlig bebyggelse i 
väst-östlig riktning har fått en ny sträckning och planläggs istället 
som lokalgata. Den nya sträckningen ansluter till den i planen 
utpekade huvudgatan och till Sommardalsvägen. 

• Utpekad kvartersgata i planområdets sydvästra del planläggs som 
lokalgata. 

• Sträckningen av det centralt belägna gång- och cykelstråket i väst- 
östlig riktning frångås. Gång- och cykeltrafiken avses istället att ta 
sig fram via den nya lokalgatan och gång- och cykelstråket ersätts 
huvudsakligen med ett naturområde. 

• Huvudgatan planläggs med en gång- och cykelväg utmed gatans 
västra sida, en bit öster om skol- och vårdtomten. På lokalgatorna 
ska gång- och cykeltrafikanter och motorfordonstrafik samsas på 
gång- och cykeltrafikanternas villkor. Belysningen utmed såväl 
huvud- som lokalgatorna bedöms bidra till att känslan av otrygghet 
kan motverkas för gång- och cykeltrafikanter. 
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• Ett framtida separat kollektivtrafikstråk mellan Lindö och Marby 
frångås vad gäller placeringen genom Marbystrand. Det placeras nu 
istället längst ner i södra delen av planområdet och tydliggör att det 
kan komma att bli en spårväg där i framtiden. 
Kollektivtrafikförbindelser finns sydöst om planområdet utmed 
Djurövägen och nordväst om planområdet i anslutning till 
Abborreberg med ett minsta avstånd på 800 meter till närmsta 
busshållplats. 

• Programmets intentioner att i högsta möjliga grad bevara och 
utveckla områdets karaktär som ett grönt och luftigt område med 
närhet och god tillgänglighet till rekreations- och friluftslivsområden 
kvarstår. En avvikelse är att ny bebyggelse möjliggörs i väster intill 
Abborrebergsskogen liksom genom en ny skola (förskola) i söder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Programkarta från 2005 med tillhörande teckenförklaring.  
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2.7 Övriga kommunala beslut och riktlinjer  

Beslut om planläggning 

Stadsplaneringsnämnden gav den 8 maj 2012 § 102 stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av Marby 6:4 med 
närområde (Marbystrand) inom Dagsberg i Norrköpings kommun. 
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen (2010:900) som trädde i 
kraft den 2 maj 2011. 

Ett program för Marby och Unnerstad med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning godkändes av stadsplaneringsnämnden den 25 
maj 2005. 

Stadsplaneringsnämnden har vid ett tidigare beslut (den 14 november 2000) 
gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för samlad 
bebyggelse inom Marby och Unnerstad som enligt kommunens vatten- och 
avloppsplan skulle förses med kommunalt vatten och avlopp.  

Riktlinjer för bostadsbebyggelse  

Enligt kommunens bostadsbyggnadsprogram (antaget av 
kommunfullmäktige i april 2007) finns en efterfrågan och ett byggande av 
småhus på landsbygden och ett intresse för byggande i Marby. Detta innebär 
enligt 4 kapitlet 2 § 3 b PBL Reglering med detaljplan och 
områdesbestämmelser att mark- och vattenanvändningen ska regleras med 
detaljplan. 

Som ett komplement till utvecklingen i staden, beskrivs i 
bostadsbyggnadsprogrammet en expansion av bland annat blandad 
stadsbebyggelse österut längs Bråviken (i Marby och i en senare etapp även 
i Unnerstad), som ger möjlighet till ett attraktivt boende nära vatten. 

Även enligt strategierna i Riktlinjer för bostadsbyggande (antagen av 
kommunfullmäktige i september 2014) ska bland annat: 

• Utbudet av attraktiva boendemiljöer ökas. Bland annat ska vattennära 
lägen tas tillvara i såväl staden som på landsbygden. Landsbygden vars 
attraktionskraft ökar ska utvecklas företrädesvis nära starka 
kommunikationsstråk. 

• Bebyggelseutveckling och infrastruktur samordnas. Vid prioriteringar 
mellan möjliga utbyggnadssatsningar ska graden av tillgänglighet vara 
en styrande parameter. Detta för att på ett effektivt sätt utnyttja befintlig 
infrastruktur och öka kollektivtrafikens konkurrenskraft genom 
förbättrat resandeunderlag och möjlighet till hög turtäthet samt korta 
resvägar. Dessutom kan tekniska försörjningssystem lösas mer 
tillfredsställande och exploatering av åkermark minimeras. 
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• Den prioriterade ortsstrukturen följas. Särskilda satsningar ska bland 
annat göras på mycket attraktiva lägen i närheten av staden. Orter och 
lägen av varierande storlek som tas tillvara för utblickar, vattenkontakt 
och intressanta omgivningar. Förutsättningar för kollektivtrafik varierar 
på landsbygden. 

• Övriga tätorter och landsbygd utvecklas successivt. För landsbygden 
ska en särskild översiktsplan tas fram. 

Riktlinjer för huvudmannaskap  

Riktlinjer för huvudmannaskap vid detaljplanering antogs av 
kommunfullmäktige den 25 mars 2013, § 48. I denna framgår att: 

Gator, torg, parker och andra områden som ska vara tillgängliga för 
allmänheten ska planläggas som ”allmän plats” i detaljplan. 

Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser inom detaljplan. 

I det fall det finns särskilda skäl för annan huvudman än kommunen ska 
förutsättningarna, motiven och konsekvenserna redovisas i 
planbeskrivningen. 

Detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap för allmän plats ska inte 
antas om det saknas medel för drift och underhåll för tillkommande 
områden och anläggningar inom allmän plats. 

Dagvattenhantering 

Kommunen har år 2009 beslutat om riktlinjer för hantering av dagvatten. 

Dessa riktlinjer innebär att fastighetsägaren är ansvarig för hanteringen av 
dagvatten inom den egna fastigheten. Där förhållandena gör lokalt 
omhändertagande av dagvatten olämpligt kan fastighetsägaren ansluta sin 
fastighet till det kommunala dagvattennätet. Mängden ytligt dagvatten kan 
dock begränsas genom att till exempel använda genomsläppliga material 
som markbeläggning och genom gröna tak. 

2.8 Riksintressen 

Planområdet ligger inom ett område som är av riksintresse enligt 
miljöbalken (MB) 4 kapitlet, Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden. Enligt 4 kapitlet 4 § miljöbalken ingår 
området i de geografiska riktlinjerna för Kustområdena och skärgårdarna 
från Arkösund till Forsmarks kust och har sådana natur- och kulturvärden att 
de i sin helhet är av riksintresse och ska skyddas mot påtaglig skada. Varje 
enskild plats och område som omfattas av riksintresset har specifika 
förutsättningar och värden och ska skyddas därefter vilket innebär att 
platsens värden är utgångspunkt för bedömning av tålighet mot eventuell 
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exploatering. Bestämmelserna ska dock inte utgöra hinder för utveckling av 
befintliga tätorter.  

Det avsedda planområdet (Marbystrand) bedöms lämpligt att planläggas för 
bostadsändamål med hänsyn till områdets förutsättningar samt läge. 
Exploateringen av området bedöms kunna genomföras på ett sådant sätt att 
den inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden enligt 4 kapitlet 
miljöbalken. En användning av marken för bostadsändamål bedöms 
medföra en från allmän synpunkt god hushållning med mark- och 
vattenområden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdets norra del som omfattar vattenområden är av riksintresse för 
kommunikationer (hamn) enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken. Även 
Norrköpings flygplats söder om planområdet är av riksintresse för 
kommunikationer. Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Väster om 
planområdet ligger Abborreberg som är av riksintresse för 
kulturmiljövården enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken.  

2.9 Strandskydd 

Delar av planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt 7 
kapitlet miljöbalken. Enligt ett beslut från länsstyrelsen (2015-01-12) gäller 
inte något utökat strandskydd inom stråket Lindö-Djurön vilket även 
omfattar Marby-Unnerstadsområdet. Inom planområdet gäller därmed det 
generella strandskyddet som omfattar mark- och vattenområden 100 meter 

Figur 11. Riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken (rosa markering). Källa: 

Länsstyrelsen, Östgötakartan 2014.  
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Plankartan 

från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde, se 
illustrationslinje på plankartan, figur 15). 

3. Förutsättningar och planförslag 

3.1  Mark- och vattenanvändning 

Befintlig användning 

Fastigheterna inom Marby används för såväl fritidsändamål som för 
permanentboende. Detta har bidragit till att Marby genomgått och genomgår 
strukturella förändringar som medfört olika bredd och standard på vägarna i 
området såväl som en variation av friliggande hus och standarden på dessa.  

Det finns idag 122 befintliga bostadsfastigheter inom planområdet, fem 
fastigheter som är för små att bebygga och fem större 
exploateringsfastigheter.  
 
Totalt bekräftar och möjliggör planen högst 299 bostäder. Av dessa kan det 
komma att bli högst 97 nya friliggande hus (villor), 30 parhus, 16 kedjehus 
och 34 radhusbostäder. Totalt utgör alltså antalet nya bostäder högst 177.  
 
 
Detaljplanen möjliggör följande mark- och vattenanvändning: 
 
Allmänna platser 
 
HUVUDGATA  Trafik mellan områden    
HUVUDGATA  
SPÅRVÄG Trafik mellan områden, Spårväg med väderskyddade 

hållplatser 
LOKALGATA  Lokal trafik, trafik som har sitt mål inom området 
SPÅRVÄG Spårväg med väderskyddade hållplatser 
GC-VÄG   Gång- och cykeltrafik  
NATUR   Naturmark 
PARK   Parkmark 
 
Kvartersmark 
 
B   Bostäder; friliggande hus (villor), parhus, kedjehus 
                                    och radhus        
E1    Pumpstation 
E2    Transformatorstation 
SD   Skola, vård    
V1    Hamnområde för småbåtar 
N   Friluftsområde 
P   Parkering 
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Vattenområden 
 
W    Öppet vattenområde  
WV 1   Småbåtshamn 
WB1 Bryggor och badplats för intilliggande 

bostadsfastigheter  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 12. Befintlig bebyggelse i norra, centrala och södra Marby. Foto: Sani Muric, 2013-

02-22 och 2014-03-03. 
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3.2  Bebyggelseområden 

Bebyggelsens och områdets nuvarande karaktär 

Marby är ursprungligen ett fritidshusområde som främst utmed den norra 
och södra delen av planområdet successivt omvandlats till en karaktär av 
permanentboende. Bebyggelsen på befintliga fastigheter varierar i storlek 
och utseende.  

Ett antal av de befintliga fastigheterna är så pass små att de inte bedöms 
lämpliga för permanentbebyggelse utifrån angivna byggrätter på plankartan. 
En ändamålsenlig och lämplig bostadsbebyggelse kan därmed inte 
möjliggöras på dessa fastigheter utan en ökning av fastighetsstorleken.  

Området karaktäriseras vidare av en relativt gles bebyggelsestruktur med 
närhet till grönska och rekreationsområden samt kontakten med Bråviken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Befintlig bebyggelse i norra och centrala Marby. Foto: Magnus Gullstrand, 
2014-05-28. 
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Figur 14. Befintlig bebyggelse i centrala och södra Marby. Foto: Magnus Gullstrand, 
2014-05-28. 

Övergripande stadsbyggnadsidé 

För att ge utrymme för olika karaktärsdrag och uttryck i bebyggelsen 
eftersträvas en relativt flexibel detaljplan. En anpassning av bebyggelsen till 
områdets natur- och topografiförhållanden samt väderstreck ska eftersträvas 
för att minimera ingrepp i samband med exploateringsskedet och främja en 
långsiktigt hållbar och robust bebyggelse.  

Den maximala exploateringsgraden för komplementbyggnader varierar 
mellan olika bebyggelsetyper i syfte att uppnå en tydlig hierarki mellan 
huvudbyggnad och komplementbyggnad. 
 
Genom att exempelvis kantsten utmed vägarna undviks kan känslan av att 
färdas i ett tätbebyggt område motverkas. Diken ska anläggas för att bidra 
till att bevara områdets karaktär. Vägar med diken istället för kantsten tar 
större plats men passar bättre in i områdets karaktär. 
 
Utrymme för trädplantering utmed huvudgatan möjliggörs för att uppnå ett 
grönt gaturum i samklang med den gröna omgivningen. Trädplanteringen 
ska skapa en enkelsidig allé i vilken träden ska planteras minst 8 meter 
mellan varandra och ha en minsta höjd på två meter. Dessa trädplanteringar 
är tänkta att fungera som spridningskorridorer för växt- och djurlivet. De 
liksom övrig grönstruktur (natur- och parkmark) inom planområdet är även 
viktiga för att främja rekreation och klimatanpassning. 
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Skillnaden mellan parkmark och naturmark är bland annat att parkmark är 
utformad enligt de generella krav som ställs på en allmän park exempelvis 
angående tillgänglighet och skötsel. Naturmark sköts endast med 
begränsade insatser. 
 
Genom att en sammankopplad struktur av såväl natur- som vägstråk 
eftersträvas i planen förbättras förutsättningarna för ökad tillgänglighet och 
orienterbarhet i området. 
 
Bestämmelserna om exploateringsgrad på plankartan är anpassade efter 
bebyggelsetyper och fastighetsstorlekar. För att undvika en allt för tät 
bebyggelse begränsas den maximala exploateringsgraden (se figur 15 och 
den separata plankartan i skala 1:2000). 

Stadsdelens kvartersinnehåll  

Detaljplanen möjliggör en bebyggelse av friliggande hus (villor), parhus, 
kedjehus och radhus. Räknat på högsta exploateringsgrad, det vill säga det 
maximala antalet av varje hustyp, bekräftar och möjliggör planen totalt 
högst 299 bostäder.  
 
Av dessa 299 bostäder kan det komma att bli högst 97 nya friliggande hus, 
30 parhus, 16 kedjehus och 34 radhusbostäder. Totalt utgör alltså antalet nya 
bostäder högst 177. Därtill kommer 122 befintliga bostadsfastigheter. 

I syfte att möjliggöra en relativt flexibel detaljplan har området för 
vårdtomten (D) även fått en planbestämmelse för bostäder (B).  

Vårdändamålet kan utgöra boende för funktionshindrade eller ett boende för 
personer med behov av särskilt stöd enligt lagen om särskilt stödboende, ett 
så kallat LSS-boende. Tomten skulle eventuellt, som ett alternativ, kunna 
användas för ett mindre äldreboende.  

Vårdtomten är på cirka 3648 kvadratmeter och har fått en byggnadsarea på 
800 kvadratmeter i ett våningsplan. Eftersom två våningar tillåts blir den 
totala byggnadsytan eller bruttoarean (BTA) 1600 kvadratmeter. Om det 
inte skulle bli aktuellt att uppföra ett vårdboende på tomten kan två 
bostadsfastigheter (villor) med en minsta tomtstorlek på vardera 1800 
kvadratmeter uppföras.  

I södra delen av planområdet möjliggörs för uppförande av en skola, mest 
sannolikt i form av en förskola då behovet av en sådan är stort och även med 
tanke på att tomten är för liten för en skola. Skoltomten (S) är på cirka 
10 282 kvadratmeter och möjliggör en förskola med omkring 6 avdelningar.  

Den totala byggnadsarean på skoltomten är 1600 kvadratmeter i ett 
våningsplan. Eftersom två våningar tillåts blir den totala byggnadsytan eller 
bruttoarean (BTA) 3200 kvadratmeter. Skoltomten angörs med en egen 
lokalgata som även omfattar en separat gång- och cykelväg. Inom 
skoltomten kan en lekplats uppföras. Dialog har förts med 
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lokalförsörjningen och med tekniska kontoret om ytbehov för skoltomten 
samt lämplig utformning av angöringsyta.  

Bebyggelsen utformning och utseende i detalj vad gäller exempelvis 
kulörer, taktäckning och fasadmaterial styrs inte inom ramen för 
detaljplanen. Ett undantag gäller för ny bebyggelse som uppförs på 
fastigheterna som fått planbestämmelsen ”f”, se vidare under rubriken 
Kulturmiljö och figur 15, 18 och 19.  

En exploatering av området enligt detaljplanen medför en förändring av 
kvarters- och bebyggelsestrukturen i området då permanentboende och 
större hus möjliggörs. 
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 Figur 15. Plankarta, Norrköpings kommun. För en större bild se plankarta i skala 1:2000.  
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Figur 16. Illustrationskarta över planerad bebyggelse i Marbystrand, Norrköpings kommun. 
Illustrationen visar endast en möjlig utformning av nya tomter och byggnader.  

Det ljusgröna området utgör tomtmark på vilka bruna rektanglar utgör nya bostadshus i form 
av villor, parhus, kedjehus eller radhus. Rektanglar med beige färg som sitter ihop med 
bostadshuset utgör en inglasad altan och fristående mindre rektanglar ett garage. Den norra 
röda rektangeln, på gul tomtmark, utgör en byggnad för vårdboende och den södra en 
förskola. 
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Plankartan 

Tillgänglighet 

Marby är utmed vissa partier, bland annat Sommardalsvägen, mycket 
kuperat vilket medför att tillgängligheten inom området varierar. Genom att 
vägarna i området omvandlas till allmänna kommunala vägar och får en 
bättre standard samt gatubelysning underlättas tillgängligheten för såväl 
gång- och cykeltrafikanter som för motorfordonstrafik.  

 

 

 

 

 

 
Figur 17. Del av Sommardalsvägens centrala kuperade delar, sett från söder. Foto: 
Magnus Gullstrand, 2014-05-28. 

Utmed huvudgatans västra del möjliggörs en separat gång- och cykelväg 
och via en tvärgående gång- och cykelväg längs en lokalgata nås skol- och 
vårdtomten. Från huvudgatan går en lokalgata centralt inom planområdet 
som inkluderar en gång- och cykelväg som i nordväst ansluter till befintlig 
gång- och cykelväg vid Abborrebergsskogen. En ökning av motorfordons-, 
gång- och cykeltrafiken i Marbystrand bedöms inte i övrigt resultera i ett 
behov av separata gång- och cykelvägar utmed lokalgatorna. 

Stråk för gång- och cykeltrafikanter samt naturstråk stärker tillgängligheten 
i väst- östlig riktning och förbinder området med bland annat Lindö där 
vidare förbindelser mot Norrköpings centrum finns. Detta medför att 
rekreations- och friluftslivsmöjligheterna ökar genom att tillgängligheten till 
Abborrebergsskogen och Abborreberg underlättas (se figur 27). 

Räddningstjänsten Östra Götaland har genom dialog om tillgängligheten 
utmed Sommardalsvägen, som delvis är mycket kuperad, inte något att 
invända, då Marbyvägen är den främsta lokalgatan i planområdet. 

Gång- och cykelvägar inom planområdet möjliggörs med bestämmelsen 
GC-VÄG  samt gång- och cykel. 

Kulturmiljö 

Inom planområdet finns det flera byggnader (ofta mindre fritidshus med 
tillhörande komplementbyggnader) som sannolikt har ett visst 
kulturhistoriskt värde. De speglar 1900-talets framväxande semestersystem 
och rörelsefrihet som bilismen medförde. De äldre sommarstugorna har en 
viktig identitetsskapande roll i området och bör om så är möjligt utgöra ett 
komplement till den nya bebyggelsen. De flesta av dessa har dock inte 
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bedömts som så pass värdefulla att de ska bevaras genom någon 
planbestämmelse.  

Ett äldre torp, från 1700-talet, med tillhörande ladugård finns relativt 
centralt i den södra delen av planområdet och det utgör en värdefull 
bebyggelsemiljö. Med anledning av det anger planen att torpet ska bevaras 
genom ett rivningsförbud (q) och en varsamhetsbestämmelse (k1) på 
plankartan. Torpet speglar Marbys kulturhistoria och ingen förvanskning av 
huvudbyggnaden får därför ske. Även ladugården utgör en värdefull 
bebyggelsemiljö varför även den fått ett rivningsförbud (q) och en 
varsamhetsbestämmelse (k1).  

Både torpet och ladugården ingår inte i fastighetens totala byggnadsarea 
utan utgör en extra byggnadsyta som inte får ersättas ifall byggnaderna 
flyttas eller förstörs. Underhåll ska ske med tidstypiskt material, kulörer och 
arbetstekniker. Inga bygglovsbefriade åtgärder (attefallsåtgärder) får utföras 
på fastigheten utan bygglov. 

 

Figur 18. Torpet i södra Marby. Foto: Magnus Gullstrand, 2014-05-28. 

Ny bebyggelse i form av huvudbyggnad och komplementbyggnad på 
fastigheten ska utformas med särskild anpassning till den värdefulla 
bebyggelsemiljön avseende material, kulörer och arbetstekniker. Det 
handlar exempelvis även om fasadmaterial (träfasad), takmaterial, typ av tak 
(sadeltak eller brutet tak) samt fönsterutformning. Detta regleras genom en 
utformningsbestämmelse (f) på plankartan (se figur 15). När den nya 
bebyggelsen uppförs ska alltså exempelvis torpet och ladugården finnas 
kvar men då klassas som extra byggnadsytor som inte ingår i byggrätten och 
därmed inte heller i den totala byggnadsarean. 
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Plankartan 

Vid en översiktlig kulturmiljöinventering av bebyggelsen, utförd av 
stadsantikvarien, framkom att bebyggelsen i Marbystrand växt fram 
huvudsakligen under 1800- men framförallt under 1900-talet. Inom området 
har det funnits två knekttorp. Följande tillväxtfaser har identifierats; det sena 
1800-talets schweizeriinspirerade villaarkitektur, det tidiga 1900-talets enkla 
torpbebyggelse, första generationen sommarstugor 1920-1930-tal, andra 
generationen sommarstugor 1930-1940-tal, tredje generationen 
sommarstugor 1950-60-tal, fjärde generationen sommarstugor 1970-2005 
samt nutida permanentbebyggelse. De olika faserna kan bland annat 
urskiljas genom utformning och storlek på byggnaderna.  

Med bakgrund av den översiktliga kulturmiljöinventeringen finns det ett 
behov av varsamhetsbestämmelser på betydligt fler byggnader inom 
planområdet än bara torpet. Av dessa byggnader har några bedömts ha störst 
kulturhistoriskt värde varför även de fått en varsamhetsbestämmelse (k1 
eller k2). De byggnader som fått en varsamhetsbestämmelse utgör 
exempelvis en unik sommarstuge- eller gårdsmiljö, med påkostad 
trädgårdsanläggning och tidstypiskt formspråk.  

 

Figur 19. Bebyggelse längs Genomfartsvägen. Utgör exempel på bebyggelse som fått en 
varsamhetsbestämmelse (k1). Foto: Hanna Domfors, 2015-06-25. 

 

Genom planbestämmelsen q bevaras den värdefulla bebyggelsemiljön. 
Byggnad får inte rivas. Underhåll ska ske med tidstypiskt material, kulörer 
och arbetstekniker. Åtgärder enligt 9 kapitlet 4 § 3 p i plan- och bygglagen 
(2010:900) kräver bygglov. Byggnaden ingår inte i ovan byggnadsarea utan 
utgör en extra byggnadsyta som inte får ersättas ifall byggnaden flyttas eller 
förstörs.   

Genom planbestämmelsen k1 och k2 regleras den värdefulla 
bebyggelsemiljön. Byggnadens karaktär får inte förvanskas. Underhåll ska 
ske med tidstypiskt material, kulörer och arbetstekniker. Åtgärder enligt 9 
kapitlet 4 § punkt 3 i plan- och bygglagen (2010:900) kräver bygglov. 

Planbestämmelse k1 innebär även att byggnaden inte ingår i planens 
byggnadsarea utan utgör en extra byggnadsyta som inte får ersättas ifall 
byggnaden flyttas eller förstörs. 
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Genom planbestämmelsen f regleras att utformning av byggnader ska 
anpassas till den värdefulla bebyggelsemiljön. 

 

3.3  Natur 

Mark och vegetation  

Marbystrand med omgivning karaktäriseras av ett småskaligt åkerlandskap 
som sträcker sig längs Vikbolandet fram till havsbandet. Planområdet utgörs 
delvis av en höjdrygg i nord-sydlig riktning och består av växlande skog- 
och hagmark som i söder planar ut mot jordbrukslandskapet. 

En naturvärdesinventering av Abborreberg, Marby och Unnerstad 
genomfördes 2005. Undersökningen visar att det inom planområdet inte 
finns några naturvårdsområden, dock finns ett flertal naturvårdsområden i 
närheten av planområdet.  

 

Figur 20. Naturvårdsområden utanför planområdet, men i dess närområde (röd heldragen 
linje utgör planområdesgränsen).  

Abborrebergsskogen väst om planområdet är till stor del av kommunalt 
intresse för naturvården (se figur 20). Andra naturvårdsområden i närheten 
av planområdet är en damm i Abborrebergsskogen och en ekdunge vid 
Marby storgård sydost om planområdet enligt kommunens 
Naturvårdsprogram från 2008. 

Planområdet ligger inom ett intresseområde klass 2 för rörligt friluftsliv som 
omfattar Abborreberg-Marby-Unnerstad samt inom ett område utpekat för 
tätortsnära rekreation. 
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Plankartan 

Hela planområdet ingår även i ett större område utpekat som värdetrakter 
för ädellövträd. Inga biotopskyddade områden finns inom planområdet. 

Genom naturmark på plankartan i egenskap av bestämmelsen NATUR 
främjas tillgängligheten till omkringliggande natur- och rekreationsområden 
och till bostadsnära rekreation. Naturmarken bedöms även främja 
spridningskorridorer för växt- och djurlivet. 

Fornlämningar 

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk förundersökning och 
utredning etapp 1 och 2 inom Marby och Unnerstad under 2005 (Rapport 
2006:27). Inom planområdet finns 4 registrerade fornlämningar, RAÄ 30, 
RAÄ 31, RAÄ 65 och RAÄ 140 (se figur 21). Planområdet berör även 
objekt 1, 2, 3, 4 och 8. Det sistnämnda utgörs av ett 150 gånger 30 meter 
stort boplatsläge. Fornlämningarna beskrivs nedan: 

RAÄ 30 saknar enligt förundersökningen gravgömmor och beskrivs som 
kenotafer (gravmonument till minne av avliden vars kvarlevor inte finns på 
platsen), området ligger inom befintlig tomtmark i norra delen av 
planområdet och bedöms inte beröras av den planerade exploateringen. 

RAÄ 31 intill Marbyvägen har tidigare registrerats som en grav markerad av 
ett rest stenblock. Vid den arkeologiska utredningen etapp 1 och 2 och 
förundersökningen år 2005 sökschaktades 130 m2 runt och nordväst om 
fornlämningen. Ingen grav eller annat av antikvariskt intresse påträffades. 
Den resta stenen kommer att flyttas vid exploateringen, stenen bedöms dock 
ha ett kulturhistorisk värde och bör dokumenteras i samband med 
exploateringen. Ansökan om tillstånd om ingrepp i eller invid fornlämning 
krävs enligt 2 kapitlet kulturminneslagen. 

RAÄ 65 ligger delvis inom befintlig tomtmark i södra delen av planområdet 
och utgörs av ett gravfält. Vid arkeologisk utredning etapp 1 och 2 och 
förundersökningen år 2005 framkom i sökschakt inget av antikvariskt 
intresse. Förutsatt att de centrala delarna av området, som ligger inom 
befintlig tomtmark, inte kommer att beröras av en exploatering behövs inga 
vidare arkeologiska insatser. 

Planområdet berörs i viss utsträckning av ett område (objekt 8) vid 
Marbyvägen där spår av fornlämningar påträffats. En fossil åker (RAÄ152) 
och ett boplatsläge (RAÄ155) finns registrerade inom objekt 8 (se figur 23). 
Vid arkeologisk utredning etapp 1 och 2 och förundersökning år 2005 
påträffades för RAÄ152 i sökschakt årderspår (spår efter en typ av plog), 
avgränsat av 2 diken. Det gick inte att avgöra om dikena var samtida med 
den fossila odlingsytan eller inte. För RAÄ155 påträffades samma år i 
sökschakt 17 anläggningar i form av 4 stolphål, 2 härdar och 11 
mörkfärgningar, samt 1 möjligt kulturlager. Tre av anläggningarna 
undersöktes men inga fynd framkom.  
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En arkeologisk förundersökning togs fram av Riksantikvarieämbetet UV 
Öst 2014 (UV Rapport 2014:20) i syfte att avgränsa boplats RAÄ 155 som 
berörs av detaljplanen. Riksantikvarieämbetet bedömer att detaljplanen kan 
genomföras utan några ytterligare arkeologiska åtgärder. Detta förutsätter att 
detaljplanen inte ändras och att hänsyn tas till fornlämningen som ligger 
kvar.  

Vid arkeologisk utredning etapp 1 och 2 och förundersökning år 2005 
undersöktes också RAÄ 140 centralt placerad i planområdet. Ingen 
gravläggning eller andra fynd påträffades och RAÄ 140 beskrivs som ett 
röjningsröse som är undersökt och borttaget. 

Enligt 2 kapitlet 6 § kulturmiljölagen är det förbjudet att utan tillstånd 
rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller 
på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Om en fornlämning 
påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas 
till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart 
anmäla förhållandet hos länsstyrelsen enligt 2 kapitlet 10 § 
kulturmiljölagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Stråk utmed strandlinjen som möjliggör förbindelser i öst- västlig riktning. 

 Figur 21. Fornlämningar i Marby-Unnerstad området. Källa: Rapport 2006:27, 

Östergötlands länssmuseum, 2006. 
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Figur 22. Exempel på några sökschakt inom planområdet. Källa: UV Rapport 2014:20 

Dnr 3.1.1–00257-2013, Riksantikvarieämbetet, 2014. 

Figur 23. Utdrag ur Riksantikvarieämbetets hemsida, fornsök (RAÄ 155 och 152). 

Riksantikvarieämbetet, 2014. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 32(78) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2012/0121 214 
   

 

 

Plankartan På plankartan markeras ovan nämnda fornlämningsområden med 
illustrationstexten forn med tillhörande illustrationslinje.  

En upplysningsbestämmelse om vad som gäller vid påträffande av en 
fornlämning vid grävning eller annat arbete framgår av plankartan.  

Markens beskaffenhet 

I dagsläget har geotekniska undersökningar från 2012 utförts för delar av 
planområdet. Då främst utmed befintliga vägar och sträckningar för VA-
ledningar centralt och sydväst i planområdet på mark som ägs av HSB 
Bråviksstaden AB. Undersökningarna ger en bild av normala förhållanden. 

Från Lindöfjärden och söderut visar den geologiska kartan samt utförda 
geotekniska undersökningar att jordlagren till stora delar består av finsand 
och sandig siltig morän, som delvis har svallat ytskikt närmast Lindöfjärden.  

I de centrala och södra delarna av planområdet förekommer partier med 
postglacial lera. Överst förekommer i dessa områden torrskorpelera på 
någon meter följt av finlera med upp till cirka 8 meters mäktighet (djup). 
Leran blir mot djupet siltskiktad och övergår i siltig lera. Under leran 
förekommer friktionsmaterial, troligtvis morän på berg. Moränen är något 
blockig. Berg i dagen förekommer inom området.  

 

Figur 24. Utdrag ur SGU:s jordartskarta. Berg i dagen – röd kulör, morän – ljusblå kulör 
och lera – gul kulör. Sveriges geologiska undersökning.. 
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För området närmast Lindöfjärden, är det troligt att grundvattennivån följer 
Lindöfjärdens vattenstånd. Enligt dagvattenutredningen som genomfördes 
2013 varierar grundvattennivåerna mellan 1,2 till 2 meter under befintliga 
marknivåer. Berggrunden består enligt berggrundskartan i huvudsak av 
gnejs, med förekommande granit och pegmatitgångar. 

Vid projektering av hus kan kompletterande geotekniska undersökningar 
behöva utföras.  

Inga kända föroreningar finns inom planområdet. Om föroreningar ändå 
skulle påträffas i samband med grävarbeten på fastigheten, ska bygg- och 
miljökontoret underrättas, enligt 10 kapitlet i miljöbalken. Dessutom ska 
anmälan om avhjälpandeåtgärd anmälas till bygg- och miljökontoret innan 
byggnationen påbörjas. 

3.4  Friytor  

Lek och rekreation 

Planområdet ligger enligt kommunens naturvårdsprogram från 2008 inom 
ett intresseområde klass 2 för rörligt friluftsliv som omfattar Abborreberg-
Marby-Unnerstad samt inom ett område utpekat för tätortsnära rekreation. 
Inverkan på rekreationsområdet kommer att ske i samband med 
exploateringen av planområdet då delar av skogsområdet mot 
Abborrebergsskogen kommer att bebyggas med bostäder.  

Genom anslutningar till naturmark och till gång- och cykelstråk möjliggörs i 
planen mer eller mindre sammanhängande grönkorridorer. Dessa är viktiga 
för att binda samman grönstråken och skogsmiljöerna längs höjdryggarna 
och skapa en grön miljö i och omkring bostadsområdena.  

Goda gång- och cykelförbindelser bidrar dessutom till att tillgängligheten 
till närliggande friluftslivs- och rekreationsområden underlättas. Exempelvis 
till Abborreberg som är centrum för rekreationsområdet med motionsspår 
och möjligheter till fritidsfiske samt tillgång till café och vandrarhem under 
sommaren. 

Inom planområdet möjliggörs för två lekplatser, en befintlig lekplats med 
framförallt gungor på halvön Silverhällen i nordöstra delen av planområdet 
(se figur 25) och en ny lekplats inom ett område som planläggs som 
parkmark centralt inom planområdet. Därutöver kan vid behov ytterligare 
lekplatser anordnas inom utpekade naturområden och inom kvartersmarken.  

Även markytan som planlagts som naturmark intill skoltomten bedöms 
kunna användas som en extra skolgård. Området bedöms lämpligt för såväl 
standardiserade lekplatser som för naturlekplatser. Skoltomter är dock 
vanligtvis inhägnade varför upplevelsen av tillgängligheten till en 
skollekplats kan variera. Eftersom skollekplatser används större delen av 
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dagen av skolelever är det av intresse att lekplatser tillkommer inom såväl 
natur- som kvartersmark på lämpliga platser inom hela planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På halvön Silverhällen anger planen även ett friluftsområde som möjliggör 
bevarande och/eller utveckling av de tre befintliga mindre byggnaderna för 
fritidsändamål på halvön. Detaljplanen möjliggör även uppförande av en 
fjärde byggnad. 

En annan rekreationsmöjlighet på och intill Silverhällen som möjliggörs i 
planen är att bevara och utveckla ett hamnområde för småbåtar med 
tillhörande bryggor och möjlighet att uppföra flera sjöbodar. Området får ha 
maximalt åtta sjöbodar. 

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Småbåtshamn och sjöbod. Foto: Magnus Gullstrand, 2014-05-28. 

Figur 25. Halvön Silverhällen i planområdets nordöstra del med byggnader, plats för 

båtuppläggning och lek- samt grillplats. Foto: Sani Muric, 2013-02-22. 
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Plankartan Genom planbestämmelsen NATUR, GC-VÄG  samt LOKAL- OCH 
HUVUDGATA  möjliggörs tillgängligheten till lek och rekreation inom 
planområdet såväl som till intilliggande rekreations- och grönområden.  

Bestämmelsen N Friluftsområde möjliggör utveckling av befintliga mindre 
byggnader för fritidsändamål och bestämmelserna V1 samt WV1 möjliggör 
utveckling av ett hamnområde för småbåtar genom bland annat möjligheten 
till uppförande av nya och fler sjöbodar och byggande av nya bryggor till 
småbåtshamnen. 

Naturmiljö 

Genom att tillgängligheten genom ökat antal förbindelser underlättas i öst-
västlig riktning till bland annat Abborrebergsskogen och till Abborreberg, 
med olika anläggningar för friluftsliv och rekreation, främjas 
förutsättningarna för en sammanhängande naturmiljö med vandringsleder 
inom Marbystrand med omnejd (se figur 28). 
 
För att värna om naturmiljön men även för rekreation och friluftsliv i 
Abborrebergsskogen planläggs ett område närmast motionsspåret som 
naturmark. Därutöver har ett tio meter brett område på kvartersmarken 
närmast skogen prickmarkerats vilket innebär att byggnader inte får 
uppföras. Syftet med det är även att minska risken för att träd och annan 
vegetation närmast skogen tas ner inom de nya bostadsfastigheterna. 
 
 

 

 

 

 
 

Figur 27. Utsikt mot Bråviken och Kolmården från ett berg inom det planlagda 
naturområdet längst i nordväst samt del av det större naturområdet i norra delen av 
planområdet, sett från väster. Foto: Magnus Gullstrand, 2014-05-28. 

Strandskydd 

Sedan första juli 2009 gäller nya strandskyddsbestämmelser som innebär att 
strandskyddet återinträder i samband med att en detaljplan ersätts med en 
ny.  

Strandskyddet gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag och syftar till 
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden samt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land 
och i vatten.  
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Enligt ett beslut från länsstyrelsen (2015-01-12) gäller inte något utökat 
strandskydd inom stråket Lindö-Djurön vilket även omfattar Marby-
Unnerstadsområdet. Inom planområdet gäller därmed det generella 
strandskyddet som omfattar mark- och vattenområdet 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde, se 
illustrationslinje på plankartan, figur 15). 

Avstyckningsplanerna (se figur 8 och 9) för Marby omfattas dock inte av 
strandskyddet då planerna fastställdes innan det generella strandskyddet 
infördes i Sverige år 1975. 

De föreslagna åtgärderna i detaljplanen kräver dispens från 7 kapitlet 15 § 
miljöbalken. Strandskyddet inom detaljplanens kvarters- och gatumark 
kommer i samband med beslutet om antagande av planen att upphävas. Som 
särskilt skäl åberopas att marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften enligt 7 kapitlet 18 c § 
miljöbalken.  

De angränsande strandområdena som tidigare varit tillgängliga för 
allmänheten kommer även fortsättningsvis att vara det genom att ett 
naturområde möjliggörs i planen. Den allemansrättsliga tillgängligheten 
samt växt- och djurlivet bedöms därmed inte påverkas. Intresset av att ta 
området i anspråk på ett sådant sätt och i den utsträckning detaljplanen 
redovisar bedöms väga tyngre än strandskyddsintresset vilket är skälet till 
att strandskyddet inte ska gälla inom kvartersmarken. 
 
Ett strandnära alternativ utmed hela strandlinjen för gång- och 
cykeltrafikanter har utretts och bedöms inte vara genomförbart med hänsyn 
till topografiska förhållanden och till det intrång detta skulle medföra på 
befintliga privata fastigheter. Syftet med strandskyddet kan för del av 
planområdet inte tillgodoses utan inskränkning i enskildes rätt att använda 
mark eller vatten enligt 7 kapitlet 25 § miljöbalken varför en 
strandpromenad utmed hela strandlinjen inte kan möjliggöras.  
 
En fri passage utmed delar av strandområdet möjliggörs i enlighet med 7 
kapitlet 18 f § miljöbalken. I planområdets nordvästra del där strandlinjen 
inte kan nås på grund av befintlig bebyggelse möjliggörs tillgängligheten i 
öst- västlig riktning via allmän platsmark (lokalgata och natur) på 
plankartan (se figur 15 och 28). 
 
En viss rörlighet för växt- och djurlivet möjliggörs genom att på befintliga 
fastigheter i nordvästra delen av planområdet, närmast vattnet, endast tillåta 
uppförande av komplementbyggnader. 
 
I planområdets nordvästra del möjliggörs för nya bryggor. Befintliga 
bryggor i nordost säkras i detaljplanen. Inga särskilda naturintressen eller 
andra skydd har uppmärksammats inom dessa områden vid tidigare utförda 
inventeringar. För bryggor med en yta som överstiger 3000 kvadratmeter 
krävs det tillståndsansökan för vattenverksamhet vilket ansöks om hos 
länsstyrelsen.  
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Plankartan Strandskyddet upphävs inom all kvartersmark  utom för friluftsområde och 
inom allmän platsmark för lokalgata och inom del av vattenområde WV1 
och WB1.  
 
I detaljplanen möjliggörs för fri passage genom att mark längs delar av 
strandlinjen är planlagd som allmänplats NATUR . Strandskyddet ligger 
kvar inom detta område när detaljplanen vunnit laga kraft. 

Genom att naturområdet ansluter till lokalgata (Sjövägen, Vintervägen och 
Genomfartsvägen) möjliggörs tillgängligheten via allmän platsmark i öst-
västlig riktning. 

Mark inom befintliga fastigheter i planområdets nordvästra del 
plusmarkeras på plankartan vilket innebär att endast komplementbyggnader 
får uppföras samt för att möjliggöra viss rörlighet och spridningskorridorer 
för växt- och djurlivet. 

 

 

 

3.5 Gator och trafik 

Gatunät 

Från Norrköpings centrum kommer planområdet att kunna nås via länsväg 
209 (Arkösundsvägen) och länsväg 881 (Djurövägen). Länsväg 882 
(Marbyvägen) leder från Djurövägen till Storgården Marby. 

Figur 28. Stråk utmed strandlinjen som möjliggör förbindelser i öst- västlig riktning.  
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Årsdygnstrafiken på Arkösundsvägen, alldeles innan korsningen med 
Djurövägen, var år 2009 cirka 7 260 fordon per dygn. 

Årsdygnstrafiken på Djurövägen innan korsningen med Marbyvägen var år 
2004 cirka 1600 fordon per dygn. Under skördesäsongen är intensiteten av 
lastbils- och traktortransporter till Djurö kvarn större än under övriga delar 
av året. 

På Marbyvägen var trafikmängden år 2004 cirka 400 fordon per dygn. Vid 
ett fullt utbyggt område med en blandad bebyggelse kommer det att finns 
cirka 340 bostäder. Detta innebär vid en översiktlig beräkning utifrån 4 
resor per bostad som snitt att trafikmängden hamnar på cirka 2000 fordon 
per dygn. 

Det befintliga gatunätet inom planområdet har sporadiskt vuxit fram i 
samband med att fastigheterna inom Marby i allt högre grad kommit att 
användas och omvandlas till permanentboende. Med anledning av detta är 
gatunätet i området av en olikformad karaktär. Vägarna är till stor del 
grusade och standarden och bredden på vägarna är av varierande karaktär 
beroende på planområdets topografiska förutsättningar samt 
fastighetsstruktur. 

Med hänsyn till förutsättningar som nämns ovan har en för- och 
detaljprojektering genomförts under 2013 av nya gator inom planområdet. 
Sträckningen och dimensioneringen av gatorna har tagits fram med 
beaktande av gällande tillgänglighetsnormer och med hänsyn till befintliga 
vatten- och avloppsledningar samt fastighetsgränser.  

Detta i syfte att tillgängliggöra ledningarna via allmän platsmark och 
minimera påverkan på befintliga fastigheter. För att möjliggöra en god 
standard på gatorna och en acceptabel vatten- och avloppslösning (med 
diken och tillhörande ledningar) har därför ingrepp krävts i vissa befintliga 
fastigheter. Ingreppen i form av markintrång redovisas i avsnitt 5 
Genomförandets konsekvenser. 

Detaljplanen möjliggör lokalgator och en huvudgata vilket medför bättre 
markbeläggning i förhållande till nollalternativet att inte exploatera området. 
Huvudgatan i planområdets östra del går i nord-sydlig riktning och byggas 
med en separat gång- och cykelväg. Till denna huvudgata ansluter 
lokalgator (med blandtrafik) som fungerar som uppsamlingsgator i området.  

Gränsvägen i planområdets nordvästra del kvarstår vid behov som 
kvartersgata. Fastigheterna utmed denna gata ansluter även till lokalgatorna 
Sommardalsvägen och Vintervägen. Det finns därför ingen anledning till att 
Gränsvägen skulle planläggas som lokalgata med kommunalt 
huvudmannaskap. Samma förutsättningar gäller i stort för Knekttorpsvägen 
i södra delen av planområdet. 

Nästan alla fastigheter inom planområdet kan angöras direkt från lokalgata 
eller huvudgata med undantag för Marby 1:48 och 4:69 som når lokalgata 
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genom befintliga servitutsvägar på Marby 6:4. Vid eventuell avstyckning av 
Risängen 3:5 och 3:11 kan in- och utfart till de södra tomterna ske via 
befintlig väg söder om planområdet medan de norra tomterna angörs till 
lokalgata inom planområdet.  

Gränsvägen i planområdets nordvästra del, (se figur 29), kvarstår som 
kvartersgata om sådant behov finns. Enligt planen kan berörda tomter 
angöras från Sommardalsvägen eller Vintervägen. Möjlighet finns för 
berörda fastigheter att bilda gemensamhetsanläggning avseende Gränsvägen 
om den önskas kvarstå.  

Knekttorpsvägen i södra delen av planområdet, (se figur 30), kvarstår som 
kvartersgata om sådant behov finns. Enligt plankarta kan berörda fastigheter 
angöras från befintlig eller ny lokalgata norr, söder eller öster om 
fastigheten. Möjlighet finns för berörda fastigheter att bilda 
gemensamhetsanläggning avseende Knekttorpsvägen om den önskas 
kvarstå. 

 

 

Figur 29. Gränsvägen (rödmarkerad). Del av Gränsvägen sett från söder. Foto: Jenny 
Björk, 2014-12-04.  

 

Figur 30. Knekttorpsvägen (rödmarkerad). Del av Knekttorpsvägen sett från öster. Foto: 
Magnus Gullstrand, 2014-05-28. 
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Befintliga gemensamma vägar inom detaljplanen ingår idag i Marby GA:3 
som förvaltas av Marby samfällighetsförening. Detaljplanen anger 
kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark (gator, gång- och 
cykelväg med mera) och parallellt med detaljplanearbetet pågår en 
gatukostnadsutredning. Befintliga gator kommer att byggas om etappvis. 
Kommunen tar över driftansvaret från samfällighetsföreningen efter att 
gatorna är ombyggda och i drift. Etappindelningen kommer att studeras 
vidare i det fortsatta planarbetet.   

Trafik på lokalgatorna ska ske på gång- och cykeltrafikanternas villkor.  

Gatubelysning ska anordnas utmed samtliga allmänna gator (huvudgator 
och lokalgator). Samtliga gator kommer att få asfaltsbeläggning. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration av Illustration av huvudgata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33. Illustration av huvudgata på berg. Bredd köryta; 7  meter, bredd 

gång- och cykelväg; 3 meter 

Figur 34. Illustration av lokalgata. Bredd köryta; 5,5 meter.  

Figur 32. Illustration av huvudgata på jord. Bredd köryta; 7  meter, bredd 

gång- och cykelväg; 3 meter  

Figur 31. Befintliga vägar, från vänster; planerad huvudgata och Sommardalsvägen. 

Foto: Sani Muric, 2014-03-03. 
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Plankartan 

Utöver illustrationerna ovan möjliggör detaljplanen lokalgator med 
sektionsinnehållet: dike och köryta. För huvudgatan liksom för 
lokalgatornas och gång- och cykelvägars totala yta ingår huvudsakligen 
slänter.  

Utöver släntintrång inkluderas för huvudgatan även ett kollektivtrafikstråk 
vilket sammantaget ger en total gatusektion på cirka 23 meter. För 
huvudgata spårväg är sektionen ytterligare cirka 7 meter. 

Gatorna inom planområdet inklusive gång- och cykelvägar utmed 
huvudgatan regleras med bestämmelserna HUVUDGATA, LOKALGATA 
HUVUDGATA SPÅRVÄG samt SPÅRVÄG. 

 

 

Figur 35. Gatustruktur, orange kulör; huvudgata och huvudgata spårväg, blå kulör; 
lokalgator, gul kulör; gång- och cykelvägar samt omarkerad längst i söder parallellt med 
en lokalgata; spårväg. 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafikförbindelser i form av busshållplatser finns sydöst om 
planområdet utmed Djurövägen och nordväst om planområdet i anslutning 
till Abborreberg. Beroende på vart i Marby man bor innebär detta ett gång- 
och cykelavstånd på minst 800 meter till närmsta busshållplats (se figur 36). 
Detta bedöms i dagsläget som godtagbart men då hela området söder om 
Bråviken (exempelvis Marby-Unnerstad-Sidus) växer med ytterligare 
bebyggelse i framtiden krävs det sannolikt en ökad närhet till kollektivtrafik. 
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Figur 36. Busshållplatser (gula prickar) i närheten av planområdet. 

Spårväg 

Redan i översiktsplanen för staden från 2002 finns ett framtida 
kollektivtrafikstråk markerat som sträcker sig från Lindö till Marby och 
Unnerstad. Stråket ansågs vara en förutsättning för ökad bostadsbebyggelse 
i Marby och Unnerstad, om tillkommande resor i möjligaste mån ska ske 
med hållbara färdsätt. Ett förslag till spårvägssträckning togs också fram. 

Samrådsförslaget till ny översiktsplan för staden (från 2016) innehåller 
målsättningen att Norrköpings kommun ska kunna öka sin befolkning till 
cirka 175 000 invånare fram till 2035 utan att öka trafikarbetet med bil. För 
att nå målet behöver konkurrenskraftiga alternativ till bilresor erbjudas.  

När det gäller Marby och Unnerstad finns en unik möjlighet att bygga ut 
kollektivtrafik som har kortare restid till Norrköpings innerstad än bilen, 
vilket inte ofta är fallet i liknande områden med lantlig karaktär. En faktor 
som möjliggör det är att områdets anslutning för biltrafik kommer att ske 
via Djurövägen och Arkösundsvägen, som är en längre sträcka till 
Norrköpings centrum än kollektivtrafikreservatet via Lindö.  

För att kunna ta tillvara potentialen med kortare restid fullt ut behöver 
kollektivtrafiken vara bekväm och attraktiv, vilket på bästa sätt kan uppnås 
med spårvagnar, eller i ett initialt skede med bussar som får eget utrymme 
och en gen, smidig sträckning som om de vore spårvagnar. Ytbehovet och 
krav på geometrin är ungefär likvärdiga. När lämpliga gator förses med en 
bestämmelse ”spårväg” utan att avgränsa själva spårområdet från övrig 
trafik, så blir det flexibelt att välja trafikering med spårvagn eller buss utan 
att behöva ändra detaljplanen. 
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Hållplatserna bör placeras så att de går att nå med högst 1 kilometers 
gångavstånd från hela området vid spårtrafik, och högst 600 meter vid 
busstrafik. För att uppnå bra restider är det av fördel att hålla nere antalet 
hållplatser och skapa en gen linjesträckning i södra delen av planområdet. 

Utbyggnad av kollektivtrafikstråket med spårväg kommer troligtvis ske 
tidigast runt 2030-35, eftersom det finns andra stråk med större 
resandeunderlag som bör byggas ut först. Men det är av stor vikt att tidigt 
förankra den framtida linjen genom att planlägga markreservat, vilket 
skapar planeringssäkerhet både för fastighetsägare och för kollektivtrafiken. 
Med anledning av detta har det i södra delen av planområdet möjliggjorts 
för ett kollektivtrafikstråk som kan användas för spårväg.  

Gång- och cykelvägar 

Inom planområdet finns idag inga allmänna gång- och cykelvägar. Trafiken 
inom området utgörs av blandtrafik vilket innebär att motorfordons- samt 
gång- och cykeltrafik samsas om utrymmet på befintliga grusade vägar 
inom kvartersmark. 

Gång- och cykeltrafiken ska ta sig fram på gång- och cykelvägar respektive 
på gator. Detta innebär att en gång- och cykelväg möjliggörs utmed 
huvudgatans västra sida samt längs en lokalgata som går från huvudgatan 
centralt inom planområdet mot nordväst för att slutligen ansluta till befintlig 
gång- och cykelväg i Abborrebergsskogen. Även fram till skol- och vård 
tomten kan en gång- och cykelväg komma att byggas.  

I övrigt  kommer gång- och cykeltrafiken på lokalgatorna huvudsakligen att 
samsas om utrymmet med motorfordonstrafik. Utifrån lokalgatornas bredd, 
dess planerade standard och den trafikmängd som förutsätts använda dessa 
gator bedöms blandtrafik vara möjligt. Trafiken på dessa gator bör ske på 
gång- och cykeltrafikanternas villkor. Genom gatornas olika funktion, 
utformning och läge skapas en tydlig indelning mellan huvudstråk och 
sekundärstråk för gång- och cykeltrafikanter. Den standard allmänna vägar 
medför (med gatubelysning och asfaltsbeläggning) bedöms underlätta 
tillgängligheten och känslan av trygghet i området. 

År 2011 byggdes en ny gång- och cykelväg nordväst om planområdet i syfte 
att förbinda Abborreberg med Lindö och Marby. Del av denna gång- och 
cykelväg bekräftas i denna detaljplan (se figur 15).  

Även i den centrala delen av planområdet med ett natur- och parkområde 
som målpunkt har en gång- och cykelväg planlagts. I södra delen av 
planområdet, strax norr om vårdtomten, finns också en gång- och cykelväg 
planlagd som syftar till att binda ihop två lokalgator och skapa en genare 
väg in mot Norrköpings centrum för gående och cyklister (se figur 15). 

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister) 
deltar Norrköpings kommun i ett projekt med Trafikverket för att 
genomföra säkerhetshöjande åtgärder på Trafikverkets vägar Djurövägen 
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och Marbyvägen. Åtgärderna innebär bland annat att en separat gång- och 
cykelväg ska byggas. 

Syftet med att bygga en gång- och cykelväg utmed Djurövägen och 
Marbyvägen är att stegvis vidta åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten 
längs Trafikverkets två vägen, i takt med befolkningsutvecklingen. 
Åtgärderna syftar till att möjliggöra en fortsatt utveckling och omvandling 
av områdena längs med stråket som tidigare utgjorts av stor del 
fritidshusbebyggelse, men som nu genom detaljplaneläggning ändrar 
karaktär till en allt större del permanentboende. Åtgärderna innefattar även 
trafiksäkerheten vid busshållplatser längs Djurövägen samt passager i 
anslutning till dessa. 

Gång- och cykelvägen ska anläggas längs med Djurövägen och 
Marbyvägen, vilka är statliga vägar, och därför krävs en vägplan innan 
byggnationen kan påbörjas vilket genomförs av Trafikverket. Tanken är att 
vägplanen ska färdigställas under 2017 så att gång- och cykelvägen kan 
börja byggas med målet att den ska vara utbyggd tidigast under 2018. 
Tidplanen kan dock komma att revideras under projektets gång.  

Gång- och cykelvägar regleras med bestämmelsen GC-VÄG . 

Parkering 

Parkering för boende sker i dagsläget på tomtmark och avses även 
fortsättningsvis huvudsakligen tillgodoses på samma sätt, inom respektive 
fastighet eller tomtplats. 

För att motverka parkering utmed gator och främja säkerheten och 
tillgängligheten i området har en bestämmelse införts om att byggnader ska 
placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot gatan. På så vis underlättas 
möjligheten att parkera på egen tomt på infart till garage.  

På fem platser inom planområdet planläggs mark för allmänna 
parkeringsplatser: vid vändplanen i närheten av småbåtshamnen (främst för 
funktionshindrade), vid korsningen av Silverhällsvägen och 
Genomfartsvägen samt vid korsningen av Genomfartsvägen och 
Marbyvägen. Även i nordvästra delen av planområdet vid en vändplan intill 
Abborrebergsskogen planläggs ett område för allmänna parkeringsplatser 
(se figur 15). Dessa parkeringsplatser kan exempelvis användas i samband 
med utövandet av rekretation i Abborrebergsskogen.  

Området för parkeringsplatser vid vändplanen i närheten av  
småbåtshamnen bedöms rymma cirka 6 parkeringsplatser inklusive en eller 
flera parkeringsytor för funktionshindrade. Sammanlagt möjliggörs cirka 25 
parkeringsplatser inom planområdet. 
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För parkeringen vid korsningen av Silverhällsvägen och Genomfartsvägen  

För parkering vid korsningen av Silverhällsvägen och Genomfartsvägen 
reglerar detaljplanen förbud mot körbar in- och utfart från Silverhällsvägen 
med anledning av höjdskillnaden, se figur 37. 

För parkeringsplatser med tillhörande hårdgjorda ytor bör material med hög 
genomsläpplighet användas. Grus och armerat gräs med plattor bedöms 
exempelvis vara ett lämpligt alternativ till asfaltering. 

Allmänna parkeringsplatser regleras genom bestämmelsen P Parkering. 

Förbud mot anordnande av körbar in- och utfart gäller från Silverhällsvägen 
för den mellersta parkeringsplatsen.   

 

3.6 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 

Bullernivån inomhus för ny- och ombyggnad får inte överstiga 30 decibel 
(dBA) ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå nattetid. Vid 
uteplats (fasadväggens ytterliv) ska högsta trafikbullernivå 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå gälla. Vid uteplats i anslutning till bostad gäller 70 dBA 
maximal ljudnivå. De ovan redovisade och av Riksdagen 1997 beslutade 
riktvärdena för buller bedöms inte överskridas inom planområdet. 

Hela planområdet ligger med god marginal utanför bullerstörning från väg 
både med avseende på ekvivalent- och maximal ljudnivå (se figur 38). 

Figur 37. Område för parkering vid korsningen av Silverhällsvägen och Genomfartsvägen 

vilken bedöms rymma cirka fyra parkeringsplatser. Foto: Jenny Björk, 2014-12-04. 
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Figur 38. Trafikbuller i form av ekvivalent ljudnivå från väg (bland annat Djurövägen). 

Planområdet ligger med god marginal utanför gränsen för 70 dBA max 
ljudnivå för flygbuller enligt Norrköping flygplats flygbullerberäkning 
avseende trafikutfallet 2010. Beräkningen utgör en flygbulleruppföljning 
och är en del av flygplatsens gällande miljötillstånd. 

Översvämning 

Översvämningsrisk bedöms finnas i den norra delen av planområdet utmed 
Bråviken vid en 100-års havsvattennivå. Områden med risk för 
översvämning, orsakad av en framtida stigande havsnivå, påverkar det inom 
planen utpekade naturområdet och delar av befintlig tomtmark.  
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För att hantera risken för översvämning inom tomtmark får ny bebyggelse 
enbart uppföras på en lägsta golvnivå på minst + 2,5 meter över 
medelvattenhavsnivån i höjdsystemet RH 2000. Denna nivå föreslås även i 
ett tillägg till översiktsplanen för miljö- och riskfaktorer (samrådshandling 
2012). Nivån innebär att det då finns marginal till den framtida 
klimatpåverkade högsta havsnivån år 2100 som enligt SMHI:s beräkningar 
från 2010 ligger på +2,38 meter. 

Figur 39. Riskområde för översvämning, ljusblå kulör; 100-års havsvattennivå nutid, 
mörkblå kulör; medelvattennivå år 2100 och röd kulör; 100-års havsvattennivå år 2100. 

 

Områden som riskerar att översvämmas fram till år 2100, det vill säga upp 
till nivån + 2,5 meter, prickmarkeras  på plankartan vilket innebär att 
byggnader inte får uppföras. 

Luftkvalitet 

En utbyggnad av området förväntas medföra ökad motorfordonstrafik vilket 
kan komma att bidra till ökade utsläpp. Fler hårdgjorda ytor kan öka antalet 
partiklar i luften. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms dock inte 
överskridas. 
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Skyddsanordningar och skyddszoner 

Skyddsanordningar och skyddszoner bedöms inte som nödvändiga inom 
planområdet. Dialog har förts med Räddningstjänsten Östra Götaland om 
behovet av brandposter. En brandpost finns inom planområdet i korsningen 
Genomfartsvägen och Silverhällsvägen och en i anslutning till planområdet 
utmed Sommardalsvägen i söder. Antalet brandposter bedöms vara 
tillräckligt, ett flertal spolposter finns inom planområdet som kan göras om 
till brandposter om behovet uppstår. 

Hästverksamhet 

Vid planering av ny bebyggelse för exempelvis bostäder och arbetsplatser 
där människor vistas en längre tid, bör bebyggelsen skiljas från djurhållning 
med ett avstånd på cirka 300 meter, enligt kommunens översiktsplan från 
2002. Hänsyn bör dessutom tas till att betesmarker inte alltid ligger i 
anslutning till stallen. 

Relativt låga halter av hästallergen sprids inom en hästanläggnings 
närområde enligt en vägledningsrapport om planering för och invid 
djurhållning från Boverket 2011. Vägledningen baseras på kraven i plan- 
och bygglagen, forskningsresultat, studier, praxis och annat 
kunskapsunderlag och innehåller inte rekommenderade skyddsavstånd. 

Enligt rapporten har ett antal vetenskapliga artiklar publicerats som visar att 
höga koncentrationer av hästallergen kunde uppmätas i och mycket nära 
stall och hagar, medan halterna sjönk snabbt med avståndet från hästarna. 
Efter 50-100 meter från källan har halterna visat sig vara mycket låga eller 
inte mätbara. I öppna landskap, och i vindriktning, kan dock fortsatt och 
succesivt avklingande nivåer av allergen uppmätas på längre avstånd från 
hästgårdar. Dessa värden är dock knappt mätbara. 

Vidare varierar halterna kraftigt under årstiderna och undersökningar visar 
enligt Boverket att vegetationen effektivt förhindrar allergen från att spridas. 
Studier av hästallergen inomhus i bostäder visar att endast bostäder mycket 
nära stall (inom 10 meter) hade mätbara halter inomhus, om ingen av de 
boende hade regelbunden kontakt med hästar.  

Hästkliniken som bedrivs sydöst om planområdet har omorganiserat sin 
verksamhet och hagarna har flyttats till ett område söder om Marbyvägen i 
syfte att motverka konflikter med planerad och befintlig bebyggelse.  

Avståndet från hästkliniken till närmaste mark för bostads- och skoländamål 
inom detaljplanen är cirka 150 meter varför hästkliniken bedöms vara på ett 
acceptabelt avstånd till närmaste planerad bebyggelse (se figur 40). 

 

 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 49(78) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2012/0121 214 
   

 

 

 

Figur 40. Djurhållning i form av hästverksamhet öster om planerad bebyggelse (turkos 
kulör). 

3.7 Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 

En omvandling av området från fritidshusbebyggelse till permanentboende 
förutsätter en god vatten- och avloppslösning i området. Detta för att främja 
en robust och hållbar utveckling av såväl Marbystrand som Norrköpings 
kommun i sin helhet. 

Ledningar för kommunalt vatten och avlopp finns utbyggda inom delar av 
planområdet, då främst inom befintliga fritidshusområden i planområdets 
norra och södra delar och utmed befintliga vägar. Samtliga tomter inom 
planområdet ska anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet. I det 
fall ett bebyggelsekvarter kommer att innefatta flera fastigheter ska varje 
fastighet anslutas till det allmänna VA-nätet via en egen separat 
förbindelsepunkt. 

En tryckstegringsstation som ska pumpa ut regnvattnet ut i nätet finns 
sydöst om planområdet i anslutning till Djurövägen och är nödvändig på 
grund av topografin i Marbystrand. 

För bebyggelse inom kuperad och bergig terräng, där en traditionell lösning 
med självfall är svår att uppnå, bör fastigheten anslutas till avloppsnätet med 
ett LPS- system. Det innebär att varje fastighet har en egen pumpstation på 
tomten för att trycka ut spillvattnet till den gemensamma avloppsledningen. 
En större pumpstation finns anlagd utanför planområdet i anslutning till 
Marbyvägen. 
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Området är anslutet till överföringsledningar (till Norrköpings stad och 
vidare till Slottshagens reningsverk) som finns utmed Djurövägen och som 
bland annat försörjer Djurön, Sidus, Dagsberg och Ljunga med vatten och 
avlopp. 

Dagvatten, slutrecipient och fördröjningsmagasin 

Kommunen har 2009 beslutat om riktlinjer för hantering av dagvatten. I 
riktlinjerna anges att fastighetsägaren är ansvarig för hantering av dagvatten 
inom den egna fastigheten. Där förhållandena gör lokalt omhändertagande 
av dagvatten olämplig kan fastighetsägaren ansluta till det kommunala 
dagvattennätet. Uppkomsten av dagvatten kan dock begränsas genom att 
exempelvis använda genomsläppliga material och undvika att hårdgöra 
tomtmarken genom till exempel asfalt. 

En dagvattenutredning togs fram i mars 2013. Tre större 
fördröjningsmagasin för dagvatten (dagvattendammar) har enligt denna 
utredning möjliggjorts inom planområdet som ger viss renande och 
fördröjande effekt av dagvattnet, i planområdets nordöstra del, innan utlopp 
till Östersjön sker. All dagvattenhantering ska ingå i Norrköping Vatten och 
Avfall AB:s verksamhetsområde för dagvatten. 

Vägarna har förprojekterats med konventionella dagvattenledningar. Vissa 
vägar kompletteras med diken. Vägarna grävs ur till 60 cm djup och förses 
med ny överbyggnad. Vägarna avvattnas genom dagvattenledningar som 
anläggs på på minst 1,4 meters djup för att uppnå frostfrihet. Detta kräver 
bergsprängning i befintlig anläggning då befintliga gator inte har lika stor 
överbyggnad. 

En dagvattenmodellering för 20-årsregn och även 100-årsregn togs fram i 
juni 2014. Dagvattenledningar i simuleringsmodellen är förlagda i de gator 
som är förprojekterade. Ledningarna har i modellen lagts med en täckning 
på 1,4 meter mellan ledningshjässan och projekterade gatunivån, där det har 
varit möjligt. De dagvattendammar som föreslagits i den tidigare 
utredningen har lagts in i modellen för att få till en fördröjning och 
utjämning av dagvattnet.  

Resultatet av simuleringen vid ett 20-årsregn visar att vattennivån i 
ledningssystemet aldrig dämmer upp över markytan. På flera platser 
dämmer dock vattennivån upp över nivån för ledningshjässan och upp i 
brunnar, men aldrig så högt att det når upp till marknivån. Därmed bedöms 
ledningssystemet klara av att hantera ett 20-årsregn utan risk för 
översvämning. 

Vid ett regn med en återkomsttid på 100 år (100-årsregn) dämmer 
vattennivån upp över marknivån på ett flera platser. För att närliggande 
fastigheter inte ska drabbas av översvämningar vid dessa regn bör åtgärder 
vidtas. Det kan vara såväl åtgärder över mark som under mark. Vid en 
detaljprojektering av området inför utbyggnad av vatten och avlopp bör det 
utredas vidare vilken eller vilka åtgärder som är bäst lämpade att vidta vid 
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de områden som översvämmas. Exempel på föreslagna åtgärder är att öppet 
dike anläggs intill vägen i de områden där det är risk för översvämningar. 
Alternativ till öppet dike är makadamdike. Visar det sig vid en 
detaljprojektering att det inte finns utrymme i mark att anlägga diken kan ett 
alternativ vara att anlägga underjordiska magasin eller rörmagasin. 

 

 

Som ett resultat av en komplettering av dagvattenmodelleringen för ett 100-
års regn från november 2014 har mark även planlagts för tre mindre 
fördröjningsmagasin för dagvatten. Därutöver har några lokalgator försetts 
med diken på plankartan (se figur 15). 

Figur 41. Dagvattenmodellering med ytavrinning. De röda pilarna visar flödesriktningar 

vid en MikeFlood simulering av ytvatten för ett 50 till och med ett 1000-års regn. De 

mörkblå ytorna visar instängda områden som riskerar att översvämmas ifall inga 

förebyggande åtgärder vidtas. I dessa områden kan vattendjupet vid en översvämning bli 

upp till 0,2 meter. Källa: Ramböll, 2014-11-21.   

 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 52(78) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2012/0121 214 
   

 

 

En komplettering och uppdatering av dagvattenutredningen från 2013 har 
färdigställts under sommaren 2016. Dagvattenutredningen från 2016 har 
tagits fram med bakgrund av några ändrade förutsättningar. Utredningen 
fokuserar främst på en uppdatering av 20-års regn och klimatfaktor 1,25 
enligt branschorganisationen Svenskt Vattens publikation P110 samt att 
utifrån dagvattenmodelleringens identifierade platser, som kan 
översvämmas vid stora regn, föreslå förebyggande åtgärder.  

Med bakgrund av utredningens förslag har exempelvis två områden för 
fördröjningsmagasin för dagvatten (med planbestämmelsen NATUR 
dagvatten) utökats och en bestämmelse om prickmark, det vill säga att 
byggnader inte får uppföras lagts in. Därutöver har en planbestämmelse i 
form av skydd mot störning (m) införts. Detta med anledning av risk för 
översvämningar orsakade av dagvatten. Denna bestämmelse innebär att 
nivån på marken vid grundläggning av byggnad ska höjas till skydd mot 
översvämning. Den nya marknivån vid byggnad ska vara minst 0,3 meter 
över angränsande gata. Höjningen av marken ska ske innan eller i samband 
med avstyckningen och bygglovsprövningen genomförs.  

Den vattenförekomst som är berörd enligt vattenförvaltningsordningen är 
Pampusfjärden (SE583718-161687) som är recipient för områdets 
dagvatten. Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige - december 
2014) har Pampusfjärden otillfredsställande ekologisk potential och uppnår 
inte god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver). 
Miljökvalitetsnormerna som ska uppnås är god ekologisk potential 2021 och 
god kemisk ytvattenstatus 2015. 
 
Pampusfjärdens avrinningsområde påverkar i sin tur vattenförekomsten inre 
Bråviken (SE583926-161744). Enligt VISS (december 2014) har inre 
Bråviken otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte god kemisk 
status (exklusive kvicksilver). Miljökvalitetsnormerna som ska uppnås är 
god ekologisk status 2021 och god kemisk ytvattenstatus 2015. 
 
Halterna av kvicksilver överstiger gränsvärdet i alla ytvattenförekomster i 
Sverige. Den kemiska ytvattenstatusen inklusive kvicksilver uppnår därför 
inte god status. De höga halterna beror främst på internationella luftnedfall. 
 
Inom planområdet finns ingen berörd grundvattenförekomst.  
 
Planens genomförande bedöms sammantaget inte negativt påverka på 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för aktuella 
vattenförekomster. 
 
Åtgärder ska vidtas för att hantera dagvattenflödet inom planområdet genom 
att utrymme för fördröjningsmagasin för dagvatten samt diken möjliggörs. 
Kvartersmark för en pumpstation har lagts in intill Genomfartsvägens 
nordvästra del, bland annat som en del i hanteringen av dagvattenfrågan. På 
grund av lukt är skyddsavståndet från pumpstation till bostadshus 30 meter. 

Anläggande av fördröjningsmagasin för dagvatten är en anmälningspliktig 
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Plankartan 

verksamhet. En anmälan om dagvattenanläggning enligt 9 kapitlet 2 § 
miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd ska lämnas in till bygg- och miljökontoret. 

 

Områden för dagvattenhantering regleras på plankartan genom att allmän 
platsmark reserveras med planbestämmelsen NATUR dagvatten som 
innebär att ett fördröjningsmagasin för dagvatten ska finnas. 
 
Dagvattenfrågan hanteras även genom att bygglov villkoras inom vissa 
områden genom att en bestämmelse om skydd mot störning lagts in genom 
m. Det innebär att nivån på marken vid grundläggning av huvudbyggnad 
ska höjas till skydd mot översvämning orsakad av dagvatten. Den nya 
marknivån vid huvudbyggnad ska bli minst 0,3 meter över angränsande gata 
innan avstyckning, bygglov och startbesked får ges. 

Område för pumpstation regleras på plankartan med planbestämmelsen E1 
Pumpstation. 

Skyddsavstånd till pumpstation regleras genom ett 30 meter brett 
plusmarkerat område vilket innebär att marken endast får bebyggas med 
komplementbyggnader som exempelvis garage. 

  

El och tele 

Elnätet inom planområdet ägs av E.ON Elnät Sverige AB. En luftledning 
(12 kilovolt - kV) korsar planområdet i öst- västlig riktning. Inom området 
finns även några luftledningar med lågspänning.  

Luftledningarna inom planområdet som kommer att mark förläggas ska 
bekostas av exploatören. Samordning av markförläggningen av 
luftledningar och anläggandet av vägar bör eftersträvas. 

I sydvästra delen av planområdet finns nedgrävda elledningar, även i östra 
delen av planområdet finns en nedgrävd högspänningsledning inom 
kvartersmark.  

Inom planområdet planläggs för tre transformatorstationer, varav en utgörs 
av en befintlig station (se figur 42). Ett minsta avstånd på 20 meter från 
kraftledningar och transformatorstationer på upp till 20 kV fram till bostad 
ska hållas enligt ett tillägg till översiktsplanen för miljö- och riskfaktorer 
från 2012 (samrådsförslag). Avståndet grundas bland annat på 
Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer. Dialog har förts med E.ON 
och ett skyddsavstånd på 20 meter från transformatorstation till brännbar 
byggnadsdel för bostad anges på plankartan.  

Teleledningarna inom området ägs av TeliaSonera Skanova Access AB 
(Networks). En inmätt jordkabel går igenom planområdet i nordväst och 
sydost.  
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Plankartan 

 

 

 

Områden för transformatorstation regleras på plankartan med 
planbestämmelsen E2 Transformatorstation. På kvartersmark för bostadsändamål 
upp till 20 meter från transformatorstationen tillåts endast uppförande av 
komplementbyggnader (garage och uthus) genom att området plusmarkerats på 
plankartan. 
 
Utrymme för allmänna underjordiska ledningar möjliggörs genom 
bestämmelsen u på plankartan. 

Bredband 

Bredband finns inte utbyggt inom området. Norrköping Vatten och Avfall 
AB planerar att bygga ut stadsnätet till Marbystrand. 

Värme 

Kommunen strävar efter att uppvärmning ska ske på ett så miljövänligt sätt 
som möjligt samt att energianvändningen ska minimeras. Kommunen 
rekommenderar i första hand anslutning till fjärrvärmenätet. Något 
fjärrvärmenät är i dagsläget inte utbyggt inom planområdet och planeras inte 
heller att byggas ut i Marbystrand.  

Figur 42. Befintlig transformatorstation (ljusröd mindre byggnad) intill Sommardalsvägen 

i södra delen av planområden. Foto: Magnus Gullstrand, 2014-05-28. 
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Plankartan 

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

Avfall 

Sorterat grov avfall, el-avfall och farligt avfall kan lämnas på 
återvinningscentraler som kallas för returpunkter inom Norrköpings 
kommun. I kommunen finns också återvinningsstationer som är 
insamlingsplatser där utsorterade förpackningar samt tidningar och 
småbatterier kan lämnas till återvinning.  

För hämtning av hushållsavfall ansvarar avfallsenheten inom Norrköping 
Vatten och Avfall AB. I vissa fall förordar avfallsenheten anläggande av ett 
gemensamt hämtningsställe på lämplig plats. Detta gäller till exempel där 
framkomligheten för tunga fordon är dålig under hela eller delar av året eller 
där genomfart eller tillräcklig stor vändplats inte kan ordnas.  

Två sådana hämtställen (g) har möjliggjorts, en utmed Sommardalsvägen 
och ett vid Sjövägen. Samtliga har fått en byggrätt för att vid behov 
exempelvis kunna uppföra tak över soptunnorna. 

Områden för gemensamma hämtställen för hushållsavfall regleras på 
plankartan med planbestämmelsen g Marken ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsamhetsanläggning för sophantering. 
 

4. Genomförande av detaljplanen 
I detta kapitel redovisas 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 särskild lag. 
 

4.1 Tidplan 

Detaljplan och gatukostnadsutredning:   
Planuppdrag 8 maj 2012 
Uppdrag om gatukostnadsutredning 28 maj 2013 
Samråd av detaljplan och gatukostnadsutredning 22 april 2015- 

1 juni 2015 
Beslut om granskning av detaljplan och 
gatukostnadsutredning  13 sep 2016  
Granskning av detaljplan och gatukostnadsutredning okt 2016  
Beslut om godkännande av detaljplan och 13 dec 2016 
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gatukostnadsutredning, stadsplaneringsnämnden  
Beslut om antagande av detaljplan och 
gatukostnadsutredning, kommunfullmäktige 2017 kvartal 1 
Detaljplan och gatukostnadsutredning laga kraft 2017 kvartal 1 
Genomförande, allmän plats: 
Upphandling för projektering av allmän plats och VA  2017  
Projektering av allmän plats och VA med mera 2017  
Entreprenadupphandling, allmän plats och VA 2017  
Marklösen, fastighetsregleringar 2017 
Utbyggnad av gata och VA, ledningsflytt, kan ske etappvis 2017-2021 
Genomförande, kvartersmark: 
Fastighetsbildning, befintlig väg 2017- 
Husbyggnad, befintlig väg  2017- 
Husbyggnad, planerad väg  2018- 
 

Den preliminära tidsplanen anger tider utifrån förutsättningen att 
kommunfullmäktiges 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. 

4.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation  

Norrköpings kommun ansvarar, genom stadsbyggnadskontoret, mark och 
exploatering, för samordning och genomförande av detaljplanen.  

Allmän plats 

Norrköpings kommun, genom tekniska nämnden, ska vara huvudman för 
allmän plats och andra allmänna anläggningar. Kommunen är ansvarig för 
utbyggnad samt för drift och underhåll.                                                      

Genomförandet inom allmän plats leds och samordnas av Norrköpings 
kommun, genom tekniska kontoret, som även ansvarar för den tekniska 
kontrollen av gator och andra allmänna anläggningar.  

Kvartersmark 

Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 
kvartersmark samt för fastighetsbildning, inklusive bildande av eventuella 
gemensamhetsanläggningar.  

Norrköpings kommun, genom Norrköping Norreva Fastigheter AB ansvarar 
för genomförandet inom kvartersmark för skola, förskola och vårdboende.  
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Fastighetsbildning med mera 

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

Bygglov och bygganmälan 

Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov sker till Norrköpings kommun, 
bygg- och miljökontoret, bygglov. Till bygg- och miljökontoret lämnas även 
anmälan i de fall endast teknisk prövning krävs. Nybyggnadskarta beställs 
hos stadsbyggnadskontoret, geografisk information. 

Anmälan om avhjälpandeåtgärd beträffande markföroreningar ska ställas till 
Norrköpings kommun, bygg- och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd.  

Vatten och avlopp 

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Norrköpings kommun, genom Norrköping Vatten och Avfall AB 
är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna, och 
ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad 
anslutningspunkt. Norrköping Vatten och Avfall AB ansvarar för den 
tekniska kontrollen av VA-ledningar och fördröjningsmagasin för dagvatten 
med tillbehör inom allmän platsmark och kvartersmark planlagd som E1. 
 
Vid utbyggnad av gator krävs samordning och anpassning till befintliga 
VA-ledningar samt samordning med utbyggnad av nya VA-ledningar. 

El och tele  

E.ON. Elnät Sverige AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Skanova 
Access AB är huvudman för telenätet. 

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

Ledningar bör säkras genom ledningsrätt eller servitut.  

Markförläggande av luftledningar i områden som inte är kopplade till någon 
exploatör bekostas helt av E.ON Elnät Sverige AB.  

Eventuell omlokalisering av nedgrävda ledningar bekostas av den som 
initierar åtgärd som gör en flyttning nödvändig.  

Bredband  

I samband med Norrköping Vatten och Avfall ABs utbyggnad av vatten- 
och avloppsnätet finns möjlighet att anlägga tomrör för bredband-/fibernät 
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på uppdrag av Norrköpings kommun. Norrköping Vatten och Avfall AB 
upplåter sedan utrymme i rören till ledningsägare.  

Ledningar bör säkras genom ledningsrätt eller servitut.  

4.3  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. 

4.4  Genomförande inom allmän plats  

Detaljprojektering och utbyggnad av gator och övriga anläggningar på 
allmän plats påbörjas genom beställning till tekniska kontoret från 
stadsbyggnadskontoret, mark och exploatering, och samordnas med 
projektering och utbyggnad av ledningsnät.  

Utbyggnaden kan påbörjas när detaljplanen har vunnit laga kraft och 
projektering är genomförd. Utbyggnad av allmän plats kommer att ske i 
flera etapper. Entreprenad för anläggningsarbeten kommer att handlas upp 
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Vid detaljprojektering och utbyggnad ska samordning ske med respektive 
ledningshavare i området.  

4.5  Genomförande inom kvartersmark  

Utbyggnad inom kvartersmark kan ske när utbyggnaden av vägar samt 
vatten- och avloppsanläggningar huvudsakligen är slutförd. Enskilt 
byggande kan påbörjas efter beslut om bygglov och startbesked.  

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

Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 
handläggs av stadsbyggnadskontoret, mark och exploatering. 

Kommunen, stadsbyggnadskontoret, mark och exploatering, kommer att 
teckna avtal med privata fastighetsägare avseende fastighetsregleringar 
mellan parterna i fråga om privat mark som enligt detaljplanen ska utgöra 
allmän plats.  
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4.6  Mark- och avtalsfrågor  

Exploateringsavtal  

Exploateringsavtal, som reglerar marköverlåtelser, kostnads- och 
ansvarsfördelning med mera tecknas innan antagande av detaljplan mellan 
kommunen och privata fastighetsägare för att bilda de nya kvarteren enligt 
planen. 
 
Exploateringsavtal har tecknats med Bråviksstaden AB. Genom avtalet 
överlåts de delar av bolagets fastighet Marby 6:4 som utgör allmän 
platsmark, kvartersmark med beteckningen E1 och E2 och vattenområden 
(W, WV1, WB1) inom detaljplaneområdet till kommunen. Kommunen köper 
även av bolaget den mark för bostäder, skola och vård som i figur 43 är 
markerad som rödstreckad.  

 

 

Figur 43. Mark som kommunen köper av Bråviksstaden AB är rödstreckad.   
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Markförsäljning 

Den mark kommunen köper av Bråviksstaden AB, och som utgör nya 
kvarter för bostäder, rödstreckad i ovan figur, i planområdet kommer att 
överlåtas till exploatör för uppförande av ny bebyggelse. Vid 
marktilldelningen tecknas ett markanvisningsavtal och efter att detaljplanen 
har vunnit laga kraft ett marköverlåtelseavtal. Marköverlåtelseavtalet 
reglerar marköverlåtelsen, den planerade byggelsens utformning, 
kommunens anvisningar och krav samt parternas ansvars- och 
kostnadsfördelning i genomförandet av exploateringen. 

4.7 Tekniska utredningar  

Följande utredningar har genomförts: 

- Naturvärdesinventering, Abborreberg, Marby och Unnerstad, 2005-
12-14. 

- Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 och förundersökning, 2006.  
- Arkeologisk förundersökning, 2014. 
- PM- Marby geotekniska förhållanden för detaljplan, 2012-11-27. 
- Dagvattenutredning/Förprojektering, 2013-03-13. 
- Förprojektering väg/VA, 2013-03-13. 
- Dagvattenmodellering/Förprojektering och kalkyl, 2014-06-12, 

reviderad 2014-06-18. 
- Dagvattenmodellering med ytavrinningsanalys. Norrköpings 

kommun. Förprojektering och kalkyl, Ramböll 2014-11-21.  
- Dagvattenutredning Marby, uppdatering av WRS, 2016-06-29.                           

Förprojektering väg, 2016-08-19. 

5. Genomförandets konsekvenser  

5.1 Inverkan på miljön 

Föreslagen förändring av området bedöms inte medföra en betydande 
miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
upprättas. Se Behovsbedömning tillhörande detaljplan för del av fastigheten 
Marby 6:4 med närområde (Marbystrand) inom Dagsberg i Norrköpings 
kommun, upprättad den 26 augusti 2016. 

De förändringar detaljplanen möjliggör bedöms bidra till ett bättre 
utnyttjande av befintlig infrastruktur och ett ökat underlag för 
kollektivtrafiken. Genom att gång- och cykelvägar och naturstråk säkerställs 
på plankartan bedöms tillgängligheten öka för gång- och cykeltrafikanter 
och kopplingen mellan boendemiljö och natur främjas. Landskapsbilden i 
området kommer att förändras och genom att byggrätten begränsas 
motverkas dock alltför stora förändringar av områdets karaktär.  
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5.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Detaljplanen medför att mark som tidigare inte varit planlagd nu planläggs 
som kvartersmark för bostäder, skola, förskola, äldreboende, 
fördröjningsmagasin för dagvatten, transformatorstation samt allmän plats. 
Tidigare avstyckningsplaner upphävs i samband med antagande av denna 
detaljplan. I aktuella området planläggs mark som kvartersmark för 
bostäder, friluftsområde, hamnområde för småbåtar, fördröjningsmagasin 
för dagvatten och för allmän plats.  

Detaljplanen ska i detta avseende genomföras genom avstyckning samt 
genom att markområden överförs mellan fastigheter genom 
fastighetsreglering. Fastighetsbestämning görs av oklara fastighetsgränser. 
Fastighetsbildning sker genom lantmäteriförrättning.  

Ägoförhållanden 

Planområdet innehåller totalt 132 fastigheter som samtliga är i privat ägo, se 
karta i figur 44. Bråviksstaden AB äger Marby 6:4 (ljusblå och rödstreckad) 
som är en stor exploateringsfastighet. A-hus AB äger Risängen 3:4 (lila) och 
OBOS Mark AB äger Knekthumpen 1:2 och Marby 1:19 (röd). Två andra 
stora exploateringsfastigheter är Marby 1:5 (gul) och Gillerhälla 1:2 (beige) 
som ägs av privatpersoner. Övriga fastigheter ägs av privatpersoner. 
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Figur 44. Exploateringsfastigheter har färgmarkerats.  
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Fastighetsbildning 

Kvartersmark 

Inom planområdet ska nya kvarter bildas. Respektive kvarter kan utgöras av 
en eller flera fastigheter vilka bildas genom avstyckning från befintliga 
fastigheter. Marköverföringar mellan fastigheter inom kvarter sker genom 
fastighetsreglering.  

Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna 
själva. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, till exempel 
avstyckning och sammanläggning kan endast sökas av fastighetsägaren. 
Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, till exempel 
fastighetsreglering kommer sökas av någon av de berörda fastighetsägarna 
med en överenskommelse mellan parterna som grund för ansökan. 

Fastighet   Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Gillerhälla  1:2 Avstyckning kan ske för att bilda nya fastigheter. 
Fastighetsbestämning av oklara gränser. 

Mark på fastighet har reserverats för slänt med 
bestämmelsen ”z”.   

Knekthumpen  1:2 Avstyckning kan ske för att bilda nya fastigheter.  

Mark på fastighet har reserverats för slänt med 
bestämmelsen ”z”.   

Marby  1:10 Mark på fastighet har reserverats för allmänna 
underjordiska ledningar med bestämmelsen ”u”. 

Mark på fastighet har reserverats för slänt med 
bestämmelsen ”z”.   

Marby  1:12 Mark på fastighet har reserverats för allmänna 
underjordiska ledningar med bestämmelsen ”u”. 

Marby 1:13 Avstyckning kan ske för att bilda nya fastigheter. 

Marby 1:18 Utrymme på fastighet kommer att tas i anspråk för 
anläggande av vändplan.  

Marby 1:19 Avstyckning kan ske för att bilda nya fastigheter. 

Marby 1:25 Avstyckning kan ske för att bilda ny fastighet. 

Mark på fastighet har reserverats för allmänna 
underjordiska ledningar med bestämmelsen ”u”. 

Mark på fastighet har reserverats för slänt med 
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bestämmelsen ”z”.   

Marby 1:29 Fastighetsbestämning av oklara gränser. 

Marby 1:30 Fastighetsbestämning av oklara gränser. 

Marby 1:31 Fastighetsbestämning av oklara gränser. 

Mark på fastighet har reserverats för slänt med 
bestämmelsen ”z”.   

Marby 1:32 Fastighetsbestämning av oklara gränser. 

Marby 1:34 Avstyckning kan ske för att bilda ny fastighet. 
Fastighetsbestämning av oklara gränser. 

Marby 1:35 Mark på fastighet har reserverats för slänt med 
bestämmelsen ”z”.   

Marby  1:38 Fastighetsbestämning av oklara gränser. 

Olämplig bostadsfastighet men genom exempelvis 
fastighetsreglering eller sammanslagning med 
Marby 1:39 kan en lämplig fastighet bildas.  

Marby 1:39 Fastighetsbestämning av oklara gränser. 

Marby 1:47 Mark på fastighet har reserverats för slänt med 
bestämmelsen ”z”. 

Marby 1:5 Avstyckning kan ske för att bilda nya fastigheter. 
Fastighetsbestämning av oklara gränser. 

Mark på fastighet har reserverats för slänt med 
bestämmelsen ”z”. 

Marby 1:51 Avstyckning kan ske för att bilda ny fastighet. 

Marby 1:56 Fastighetsbestämning av oklara gränser. 

Marby 1:8 Avstyckning kan ske för att bilda ny fastighet. 

Marby 2:4 Fastighetsbestämning av oklara gränser. 

Marby 4:42 Avstyckning kan ske för att bilda ny fastighet. 

Marby 4:46 Mark på fastighet har reserverats för slänt med 
bestämmelsen ”z”. 

Marby 4:58 
Mark på fastighet har reserverats för slänt med 
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bestämmelsen ”z”. 

Marby 6:4 Avstyckning kan ske för att bilda nya fastigheter. 
Fastighetsbestämning av oklara gränser.  

Mark har på tre ställen på fastighet reserverats för 
allmänna underjordiska ledningar med 
bestämmelsen ”u”. 

Mark på fastighet har reserverats för slänt med 
bestämmelsen ”z”. 

Enligt exploateringsavtal med Bråviksstadens AB 
avstyckas de delar av Marby 6:4 som utgör 
kvartersmark med beteckningarna E1, E2, W och 
WB till en ny kommunägd fastighet.  

Risängen 3:4 Avstyckning kan ske för att bilda nya fastigheter. 
Fastighetsbestämning av oklara gränser. 

Risängen 3:5 Avstyckning kan ske för att bilda ny fastighet. 
Fastighetsbestämning av oklara gränser. 

Risängen 3:11 Avstyckning kan ske för att bilda ny fastighet. 
Fastighetsbestämning av oklara gränser. 

  

 

Allmän platsmark 

Avgränsningen mellan kvartersmark och allmän platsmark i planförslaget är 
preliminär och kan komma att förändras till granskningsskedet av 
detaljplanen.  

Kommunen får genom detaljplanen rätt att lösa in enskild mark för allmän 
plats (gator, gång- och cykelväg, natur och park). De delar av berörda 
fastigheter, som enligt planförslaget ska utgöra allmän plats ska överföras 
till en ny kommunal fastighet som bildas för allmän platsmark.  

 

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter  

Befintliga marksamfälligheter, fiskesamfällighet och 
gemensamhetsanläggningar  

Inom detaljplaneområdet finns fyra marksamfälligheter (Marby S:1-4) med 
delägande fastigheter Gillerhälla 1:2, Marby 1:5 och Marby 6:4 (se figur 
45).  
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Figur 45. Samfälligheterna inom planområdet. Marby s:1 (röd), Marby s:2 (rosa), Marby 
s:3 (grön) och Marby s:4 (blå). Planområdet markeras som lila.  
 
Marby S:1 (röd) har ändamålet väg och den del av samfälligheten som finns 
inom planområdet kommer fastighetsregleras till den nybildade 
kommunägda fastigheten för allmän plats eller till fastighet på kvartersmark. 
Hur den del av samfälligheten som finns utanför planområdet ska hanteras 
kommer att utredas vidare. Möjlighet finns att fastighetsreglera över mark 
till omkringliggande fastighet, bilda ny marksamfällighet eller en 
gemensamhetsanläggning för de fastigheter som är i behov av befintlig väg 
för att nå sin fastighet.    

Marby S:2 (rosa) har ändamålet båtplats och är inom kvartersmark planlagt 
som hamnområde för småbåtar.  

Marby S:3 (grön) har ändamålet diken och den del av samfälligheten som 
finns inom planområdet kommer fastighetsregleras till den nybildade 
kommunägda fastigheten för allmän plats.  

Marby S:4 (blå) har ändamålet väg och den del av samfälligheten som finns 
inom allmän platsmark fastighetsregleras till den nybildade kommunägda 
fastigheten för allmän plats. Möjlighet finns att den del av samfälligheten 
som finns på kvartersmark kvarstår och att en gemensamhetsanläggning för 
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väg bildas för berörda fastigheter.  Det är även möjligt att fastighetsreglera 
marken till omkringliggande fastigheter och bilda en 
gemensamhetsanläggning för vägen.  

Inom planområdet finns fiskesamfällighet Marby FS:5 med delägande 
fastigheter Gillerhälla 1:2, Marby 1:5, Marby 2:8 och Marby 6:4. Vid 
eventuell avstyckning kan delägandet i fiskesamfälligheten stanna i 
stamfastigheten eller följa en eller flera styckningslotter. Möjlighet finns 
även att fastighetsreglera fiskesamfälligheten till annan fastighet.  

Anläggningssamfällighet Marby GA:2 har ändamålet väg med vägområde 
inklusive diken och slänter och delägande fastigheter är Knekthumpen 1:2, 
Marby 1:16, Marby 1:22, Marby 2:4 och Risängen 3:4. Marby GA:2 
kommer att upphävas efter planens genomförande då 
gemensamhetsanläggningen finns inom planområdet och är planlagd som 
allmän plats för lokalgata med kommunalt huvudmannaskap.  

Anläggningssamfällighet Marby GA:3 har ändamålet väg och förvaltas av 
Marby samfällighetsförening. Vägarna i planområdet är planlagda som 
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap och Marby GA:3 kan efter 
planens genomförande upphävas. Om den del av Marby GA:3 som inte 
ingår i planområdet ska kvarstå eller inte kommer utredas vidare 
tillsammans med hur den del av Marby S:1 utanför planområdet ska 
hanteras.  

Tillkommande gemensamhetsanläggningar  

Detaljplanen ger stöd för inrättandet av gemensamhetsanläggning för 
sophantering genom att två områden har reserverats särskilt för ändamålet 
genom beteckningen ”g”. De fastigheter som kan komma att belastas är 
Marby 1:23 och Marby 6:4.   

Gemensamhetsanläggningar kan bildas inom övriga kvarter som omfattar 
flera fastigheter, där det finns behov av samverkan mellan fastigheterna till 
exempel för kvartersgator, gemensamma parkeringsytor, områden för 
avfallshantering med mera. Markreservat för sådana 
gemensamhetsanläggningar har inte reglerats i detaljplanen eftersom den 
kommande utformningen inom kvarteren kommer att vara styrande för 
behoven och lokaliseringen. Möjlighet finns att bilda 
gemensamhetsanläggning avseende väg för berörda fastigheter i anslutning 
till kvartersgatorna Gränsvägen respektive Knekttorpsvägen som är planlagd 
som kvartersmark.  

Ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning kan göras av de 
fastigheter som ska ingå och av kommunen. Förvaltning av 
gemensamhetsanläggningar sker genom en samfällighetsförening, som 
bildas i samband med lantmäteriförrättningen eller genom 
delägarförvaltning. 
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Servitut 

Befintliga servitut 

Officialservitut, aktnummer 0581K-12/13.1, för kommunens gång- och 
cykelväg över fastigheten Gillerhälla 1:2 ska upphävas. Servitutsområdet 
ersätts i plankartan med allmän platsmark för gång- och cykelväg.  

Officialservitut, aktnummer 0581K-10/44.1, för väg till förmån för Marby 
1:14, som belastar Marby 1:16 ska kvarstå.  

Officialservitut, aktnummer 05-DAG-505.1, för väg till förmån för Marby 
1:52, som belastar Marby 1:17 kan upphävas om fastighetsägare ansöker om 
det. Servitutet innebär rätt till utfart för Marby 1:52 över servitutsområdet. 
Servitutet används inte idag då Marby 1:52 har utfart från fastigheten direkt 
till allmän väg.  

Officialservitut, aktnummer 0581K-02/217.1, för utrymme till förmån för 
Marby GA:2, som belastar Marby 6:4, 1:5 och Gillerhälla 1:2 ska upphävas. 
Utrymmet avser väg med vägområde inklusive diken och slänter och är 
planlagd som allmän plats för lokalgata.  

Avtalsservitut, aktnummer 05-IM-56/79.1, för väg till förmån för Marby 
6:4, som belastar Gillerhälla 1:2 kan upphävas om berörda fastighetsägare 
ansöker om det.  

Avtalsservitut, aktnummer 05-IM1-56/1289.1, för kraftledning till förmån 
för Triangeln 10 och 14, som belastar Gillerhälla 1:2 ska kvarstå.  

Avtalsservitut, aktnummer 05-IM1-56/1290.1, för kraftledning till förmån 
för Triangeln 10 och 14, som belastar Marby 1:19 ska kvarstå. 

Avtalsservitut, aktnummer 0581KIM-09/31665.1, för kraftledning till 
förmån för Triangeln 14, som belastar Marby 1:19 ska kvarstå.  

Avtalsservitut, aktnummer 05-IM1-89/9884.1, för brunn m.m. till förmån 
för Marby 1:56, som belastar Marby 1:31 kan upphävas om berörda 
fastighetsägare ansöker om det.  

Avtalsservitut, aktnummer 05-IM1-57/2609.1, för kraftledning m.m. till 
förmån för Triangeln 10 och 14, som belastar Marby 1:31 och 1:56 ska 
kvarstå.  

Avtalsservitut, aktnummer 05-IM1-56/1291.1, för kraftledning m.m. till 
förmån för Triangeln 10 och 14, som belastar Marby 1:34 ska kvarstå.   

Avtalsservitut, aktnummer 05-IM1-56/1292.1, för kraftledning m.m. till 
förmån för Triangeln 10 och 14, som belastar Marby 1:47 ska kvarstå.  
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Avtalsservitut, aktnummer 05-IM1-35/1030.1, för vattentäkt m.m. till 
förmån för Marby 1:46, som belastar Marby 4:2-51, 4:54-60, 4:62-82, 5:1 
och 6:4 kan upphävas om berörda fastighetsägare ansöker om det.  

Avtalsservitut, aktnummer 05-IM1-38/523.1, för vattentäkt m.m. till förmån 
för Marby 1:48, som belastar Marby 4:2-51, 4:54-60, 4:62-82, 5:1 och 6:4 
kan upphävas om berörda fastighetsägare ansöker om det.  

Avtalsservitut, aktnummer 05-IM1-56/1293.1, för kraftledning m.m. till 
förmån för Triangeln 10 och 14, som belastar Marby 6:4 ska kvarstå.  

Avtalsservitut, aktnummer 05-IM1-56/1294.1, för kraftledning m.m. till 
förmån för Triangeln 10 och 14, som belastar Marby 6:4 ska kvarstå.   

Avtalsservitut, aktnummer 05-IM1-56/1295.1, för kraftledning m.m. till 
förmån för Triangeln 10 och 14, som belastar Marby 6:4 ska kvarstå.   

Avtalsservitut, aktnummer 0581KIM1-09/4011.1, för kraftledning m.m. till 
förmån för Triangeln 14, som belastar Marby 6:4 ska kvarstå. 

Tillkommande servitut 

I detaljplan har mark reserverat för ändamålet slänt inom fastigheterna 
Gillerhälla 1:2, Knekthumpen 1:2, Marby 1:10, 1:25, 1:31, 1:35, 1:47, 1:5, 
4:46, 4:58 och 6:4. Områdena har reserverats genom bestämmelsen ”z”.   

I detaljplanen har även mark reserverats för allmänna underjordiska 
ledningar genom bestämmelsen ”u” på Marby 1:10, 1:12, 1:25 och 6:4.  

Marby 1:56 saknar utfart mot Sommardalsvägen och behöver servitut på 
Marby 1:31. Alternativt fastighetsregleras del av fastigheten Marby 1:31 
över till Marby 1:56. 

Marby 1:38 och 1:39 saknar utfart mot Sommardalsvägen och behöver 
servitut på Marby 1:32. Alternativt fastighetsregleras del av fastigheten 
Marby 1:32 över till Marby 1:38 och 1:39. 

Ledningsrätt 

Befintlig ledningsrätt, aktnummer 0581K-02/69.1, för ändamålet tele till 
förmån för Telia AB, som belastar Gillerhälla 1:2, Marby 1:5, 1:17 och 6:4 
ska kvarstå.  

Inskrivna nyttjanderätter 

Nyttjanderätt, aktnummer 46/1114, för ändamålet tele till förmån för 
TeliaSonera AB, som belastar Gillerhälla 1:2 ska kvarstå. 

Nyttjanderätt, aktnummer 57/3072, för ändamålet tele till förmån för 
TeliaSonera AB, som belastar Gillerhälla 1:2 ska kvarstå. 
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Nyttjanderätt, aktnummer 46/1113, för ändamålet tele till förmån för 
TeliaSonera AB, som belastar Marby 1:5 ska kvarstå. 

Nyttjanderätt, aktnummer 48/190, för ändamålet tele till förmån för 
TeliaSonera AB, som belastar Marby 4:82 och 6:4 ska kvarstå. 

Nyttjanderätt, aktnummer 61/101, för ändamålet tele till förmån för 
TeliaSonera AB, som belastar Marby 6:4 ska kvarstå. 

Nyttjanderätt, aktnummer 61/104, för ändamålet tele till förmån för 
TeliaSonera AB, som belastar Marby 6:4 ska kvarstå. 

Nyttjanderätt, aktnummer 61/2224, för ändamålet tele till förmån för 
TeliaSonera AB, som belastar Marby 6:4 ska kvarstå. 

5.3 Ekonomiska konsekvenser 

Kvartersmark för bostäder, skola, förskola, vårdboende, intäkter och 
kostnader 

De kostnader för kvartersmark planlagd som bostäder, skola, förskola och 
vårdboende som uppkommer för kommunen är köp av mark av 
Bråviksstadens AB enligt exploateringsavtal, punkt 4.6. Kommunens 
intäkter till följd av försäljning av denna mark är ungefär 11 miljoner 
kronor. En kalkyl över intäkter och kostnader har tagits fram inför 
granskning av detaljplanen. 

Respektive fastighetsägare står för samtliga kostnader inom kvartersmark 
för bostäder som kan uppkomma, i huvudsak relaterade till uppförande av 
bostad. Intäkter för respektive fastighetsägare kan uppkomma till följd av 
markförsäljning för bostadsändamål.  

Fastighetsägare till Gillerhälla 1:2, Marby 1:5 och Marby 6:4 som ingår i 
marksamfälligheterna Marby S:1-4 kan ha rätt till ersättning för ändring 
eller borttagande av samfällighet. Eventuell ersättning bestäms i 
lantmäteriförrättning.   

Marby 1:5 har rätt till ersättning för upplåtelse av markområde för 
gemensamhetsanläggning avseende sophantering. Ersättning bestäms i 
samband med anläggningsförrättning vid inrättandet av 
gemensamhetsanläggningen.  

Mark söder om Marby 4:71 som idag används som in- och utfartsväg till 
fastigheten är enligt gällande avstyckningsplan planlagd som gatumark. I 
den nya detaljplanen är marken dels planlagd som lokalgata och dels som 
naturmark. Det innebär att in- och utfart inte får ske på mark planlagd som 
naturmark utan bör lösas inom egna fastigheten. Fastighetsägaren har rätt till 
ersättning av väghållaren för de anpassningar som krävs i och med den nya 
detaljplanen. Ersättning ska begäras inom två år från det att planbeslutet 
vunnit laga kraft.  
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Marby 4:81 är delvis planlagd som plusmark vilket innebär att denna del av 
fastigheten endast får bebyggas med uthus och garage. Del av befintlig 
huvudbyggnad finns inom plusmark och om bygglov vägras i framtiden för 
återuppförande av huvudbyggnad som genom olyckshändelse förstörts eller 
är riven har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada det vägrade 
bygglovet medför. In- och utfart till Marby 4:81 ska ske direkt från fastighet 
till lokalgata.  

Torpet på Marby 4:82 ska bevaras genom planbestämmelsen q. 
Bestämmelsen innebär att torpets karaktär inte får förvanskas. Underhåll ska 
ske med tidstypiskt material, kulörer och arbetstekniker. Enligt 
planbestämmelsen f ska även ny bebyggelse anpassas till den värdefulla 
bebyggelsemiljön. Enligt plan- och bygglagen 14 kapitlet 10§ har 
fastighetsägare till fastighet som berörs av bestämmelsen rätt till ersättning 
av kommunen för den skada som bestämmelsen medför. Rätten till 
ersättning gäller dock endast om bestämmelsen innebär att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten. Om 
fastighetsägare anser att skada uppkommer på grund av denna 
planbestämmelse kan talan om ersättning väckas mot kommunen i mark- 
och miljödomstolen senast två år efter kommunens beslut om antagande av 
detaljplan.  

Kommunen har dock rätt att förelägga fastighetsägare som berörs av 
skyddsbestämmelser att anmäla eventuella anspråk på ersättning till följd av 
bestämmelserna minst två månader innan planen antas annars kan rätten till 
ersättning gå förlorad. Fastighetsägare får inte utan bygglov i omedelbar 
närhet av bostadshus uppföra eller bygga till komplementbyggnad enligt vad 
som framgår av plan- och bygglagen 9 kapitlet 4§ 3 p. 

Befintliga byggnader på fastigheterna Marby 1:10, Marby 1:17, Marby 1:25, 
Marby 1:33, Marby 1:32, Marby 1:34, Marby 1:38, Marby 1:39, Marby 
1:41, Marby 1:48, Marby 1:56, Marby 4:41 och Marby 4:82 som i 
detaljplanen har fått en varsamhetsbestämmelse (k1 eller k2). 
Bestämmelserna innebär att byggnadernas karaktär inte får förvanskas. 
Byggnaderna har ett kulturhistoriskt värde och åtgärder kräver bygglov. 
Byggnaderna ingår inte i planens byggnadsarea utan utgör en extra 
byggnadsyta som inte får ersättas ifall byggnaden flyttas eller förstörs.  

Kvartersmark för fördröjningsmagasin för dagvatten och 
transformatorstation, intäkter och kostnader 

Norrköping Vatten och Avfall ABs kostnader att anlägga 
fördröjningsmagasin för dagvatten finansieras via intäkter i form av 
dagvattentaxa för området.  

E.ON. Elnät Sverige AB bekostar eventuella transformatorstationer. 
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Allmän plats, kostnader och finansiering 

Den totala kostnaden för standardhöjning av befintliga gator samt 
utbyggnad av nya gator, gång- och cykelväg, natur- och parkområden har 
preliminärt uppskattats till i storleksordningen 73,8 miljoner kronor.  

Standardhöjningar, ombyggnader, förbättringsåtgärder och utbyggnad av det 
lokala gatunätet och andra allmänna platser i samband med att kommunen 
blir huvudman för allmän plats ska finansieras genom 
gatukostnadsersättningar som grundar sig i gatukostnadsutredningen som 
upprättas i samband med detaljplanen.  

Även övriga kostnader som är relaterade till kommunens övertagande av 
allmän plats, såsom markregleringar med mera ska finansieras genom 
gatukostnadsersättning. I gatukostnadsutredningen framgår preliminära 
gatukostnadsersättningar för respektive fastighet. Dessa ersättningar kan 
komma att ändras under genomförandet av detaljplanen och den slutliga 
ersättningen bestäms när anläggningen är byggd och kan användas för avsett 
ändamål.  

De två mindre naturområdena, i förlängningen av Marbyvägen (se figur 46) 
och i förlängningen av Lingonvägen (se figur 47) kommer att användas som 
tillfälliga snöupplag i syfte att försöka minska driftskostnaderna för 
snöröjningen. Dessa två relativt små områden som planlagts som naturmark 
bedöms inte ha några speciella naturvärden och saknar därmed betydelse för 
naturvården. Naturområdena har bedömts som lämpliga för att lägga upp 
snö på från närområdets lokalgator.  

 

Figur 46. Naturområdet i förlängningen av Marbyvägen som kommer att användas för 
lokal snöhantering. Foto: Jenny Björk, 2014-12-04.  
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Figur 47. Naturområdet i förlängningen av Lingonvägen som kommer att användas för 
lokal snöhantering. Foto: Jenny Björk, 2014-12-04.   

Driftskostnader 

Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar (gator, gång- och 
cykelväg, natur och park med mera) inom detaljplanen bekostas med 
skattemedel.  

Tekniska kontoret har idag inget skötselansvar inom 
detaljplaneplanområdet. De tillkommande gatorna, gång- och cykelvägar 
samt park- och naturmarkområden medför ökade drift- och 
underhållskostnader preliminärt i storleksordningen 1,9 miljoner kronor per 
år.  

I och med den nya detaljplanen kommer kommunen även att överta 
skötselansvaret för den befintliga badplatsen inom planområdet.  

Vatten och avlopp 

Kostnaden för utbyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet 
finansieras genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa. Härtill 
tillkommer ledningsdragning på tomtmark som respektive fastighetsägare 
ansvarar för. Debitering av anslutningsavgiften sker när anslutningspunkt 
finns upprättad. 

Driftskostnader 

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

El, energi och tele med mera 

Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål 
av ledningsägare och operatörer. 
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Fastighetsbildning, inlösen och ersättning 

Ersättning för fastighetsregleringar, bildande respektive upphävande av 
servitut, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter bestäms genom 
överenskommelse mellan berörda parter. I de fall överenskommelse inte kan 
uppnås kan lantmäterimyndigheten besluta om ersättning. 

Kostnader för fastighetsbildning och bildande av 
gemensamhetsanläggningar bekostas av berörda fastighetsägare enligt 
överenskommelse eller enligt förrättningsbeslut. 

Mark som ska utgöra allmän platsmark fastighetsregleras till den nybildade 
kommunägda fastigheten för allmän platsmark. Berörda fastigheter framgår 
av avsnitt 5.2, allmän platsmark. Markintrångsersättning utgår till 
fastighetsägare.  

Kommunen avser att lösa in kvartersmark för allmänt ändamål (E och P). 
Ägare till fastigheter som planläggs för sådan kvartersmark har rätt till 
ersättning.  

Ägare till fastigheter som planläggs för släntintrång har rätt till ersättning.  

Gemensamhetsanläggningar 

Anläggningskostnader och kostnader för drift och underhåll samt 
förrättningskostnader fördelas mellan deltagande fastigheter enligt andelstal 
och beslut i respektive anläggningsförrättning.  

Bygglov, anmälan och planavgift 

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa.  

Inom Norrköpings kommun har stadsbyggnadskontoret, fysisk planering, 
och stadsbyggnadskontoret, mark och exploatering, ingått en 
överenskommelse beträffande finansiering av program och detaljplan.  

Planavgifter regleras i samband med kommunens markförsäljningar samt i 
exploateringsavtal. För övrig befintlig bebyggelse tas planavgifter ut i 
samband med bygglov. 

5.4 Sociala konsekvenser 

Boende i området kan komma att uppfatta den planerade förändringen som 
negativ då utsikt, ljusförhållanden och områdets karaktär kan komma att 
förändras. En förtätning av området och förbättrad gatubelysning bedöms 
bidra till att främja känslan av trygghet och orienterbarhet. En annan 
betydande faktor i frågan kring trygghetsaspekter och sociala 
hållbarhetskriterier i Marby är en ökning av antalet boende i området och de 
positiva effekter detta kan komma att medföra. Genom att planen möjliggör 
för en blandad bebyggelse främjas förutsättningarna för att motverka en 
homogen befolkning i området och i Norrköpings kommun i sin helhet. Då 
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en del av planområdet möjliggörs för skol- och vårdändamål kan dessutom 
förbättrar närservicen  och möjligheten att bo kvar i området under olika 
skeden av livet. Jämställdhetsaspekter bedöms inte påverkas av planens 
genomförande. 

Sett i ett större perspektiv kan utvecklingen av Marby och andra potentiella 
utvecklingsområden söder om Bråviken komma att bidra till att den 
kommersiella servicen kan utvecklas i närområdet. 

5.5 Konsekvenser för stadens attraktivitet 

Stadsbilden kommer att förändras. En blandad bebyggelse av friliggande 
hus, kedjehus, radhus, parhus och skola/vård som planen möjliggör bidrar 
till att skapa möjligheter för ett attraktivt boende med närhet till såväl natur 
och hav som Norrköpings centrum. Detta bedöms bidra till att öka 
Norrköpings kommuns attraktivitet. 

6. Medverkande 

6.1 Konsult 

Planbeskrivningen har utarbetats av WSP genom Sani Muric, 
planeringsarkitekt MSA, uppdragsansvaring, och Sandra Lindahl 
planeringsarkitekt, granskare. 

6.2 Tjänstemän 

Plansamordnare för detaljplanen har varit Magnus Gullstrand. 
Planhandlingarna (planbeskrivningen och behovsbedömningen) har 
upprättats i samverkan med stadsbyggnadskontoret, fysisk planering genom 
Magnus Gullstrand, planarkitekt och Anita Johansson, planingenjör, Malin 
Cuclair, mark- och exploateringsingenjör samt Jenny Björk, mark- och 
exploateringsingenjör, mark- och exploatering.  

Detaljplanen har även utarbetat i samverkan med främst följande tjänstemän 
inom Norrköpings kommun: 
Niclas Piekart, Norrköping Vatten och Avfall AB, nät 
Maria Rothman, tekniska kontoret 
Hanna Domfors, Norrköpings stadsmuseum, stadsantikvarie  
Erica Andersson, tekniska kontoret, gata trafik 
Martin Schmidt, spår 
Cecilia Österholm, park natur 

Stadsbyggnadskontoret 

 

Christian Wintenby Magnus Gullstrand 
processansvarig detaljplanering  planarkitekt 
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