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1. Inledning 

1.1 Planhandlingar 

Detaljplanen består av: 
 Plankarta i skala 1: 1000 med bestämmelser  

 
Till planhandlingarna hör även: 

 Planbeskrivning  
 Behovsbedömningen 
 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning  
 Samrådsredogörelse (skrivs till granskning) 
 Granskningsutlåtande (skrivs efter granskning) 

 
Plankartan är juridiskt bindande. 
 

1.2 Planprocessen – en översikt av normalt planförfarande 

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

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

När programmet har godkänts av stadsplaneringsnämnden tas det fram ett 
förslag till detaljplan för samråd med berörda parter och kommunala 
instanser. När eventuella justeringar har gjorts görs ett slutligt planförslag 
tillgängliga för granskning av allmänheten under minst 3 veckor. Efter det 
kan planen antas av stadsplaneringsnämnden. 
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Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på 
händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocessen. En detaljplan 
vars arbete flyter på relativt obehindrat kan förväntas ta ungefär ett år.  

 

2. Planens huvuddrag 

2.1 Planområdet 

Planområdets geografiska läge är i handelsklustret norr om Norrköpings 
innerstad; dels den del av Stockholmsvägen som är belägen strax söder om 
Biltema fram till viadukten över Järngatan mot Coop Stormarknad samt dels 
över nuvarande kvartersmark in mot Koppargatan. Planområdet omfattar en 
ny huvudgata mellan Stockholmsvägen och Koppargatan, och ansluts med 
nya cirkulationsplatser till dessa båda gator.  Den nya lokalgatan är belägen 
söder om Silvret 3 och norr om Silvret 6, 9 och 2 .  

Norrköpings kommuns karta, DIKA, Ortofoto, planområdet markerat rött.  

 
Planområdets storlek är ungefär 41 600 kvadratmeter.  
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2.2 Planens bakgrund och syfte 

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för en ny vägkoppling från 
Stockholmsvägen och västerut till Koppargatan i höjd med kvarteret Silvret 
för att öka framkomligheten till området.  

Den nya huvudgatan skapar fler alternativa vägar för trafiken att ta sig fram 
till målpunkterna. Målpunkter i området är både industrier, stormarknader 
och andra verksamheter. De kommersiella aktörernas intresse ligger främst i 
att kunder och transporter får en mer direkt infart till området utan att först 
behöva köra runt hela stadsdelen. Huvuddelen av trafiken till området 
kommer söderifrån på vardagen medan tillströmningen norrifrån ökar under 
helger. Här finns även ett kommunalt intresse av att sänka farten i området 
och att få till en bättre fördelning av trafiken, främst norrifrån. 

Norrköpings kommuns karta, DIKA, Karta över planområdet, markerat med 
gul linje.  

 

3 Tidigare ställningstaganden  

3.1 Översiktsplan 

Området ingår i översiktsplanen för staden Framtid Norrköping, 
Översiktsplan 2002, Utvecklingsplan för staden. Antagen av 
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kommunfullmäktige maj 2002. För planområdet anges verksamhetsområde 
med liten områdespåverkan, handelsområde. 

Enligt Översiktsplan för staden, Norrköpings kommun, Utställningshandling 
2016, är Ingelstadområdet ett blandat verksamhetsområde med flera 
köpcentrum, restauranger och många andra sorters verksamhet. Området 
anses behöva en mer utvecklad kollektivtrafik. Ett Natura 2000-område 
inom Ingelsta Ekbackar ska beaktas, och att områdets dagvattensystem har 
låg kapacitet. 

  

3.2 Gällande detaljplaner 

Planområdet omfattas sedan tidigare av tre detaljplaner.  

 ”Stadsplan” (enligt 
lag likställd med 
detaljplan) 0581K-
22A:5008 från 1963, 
som anger Js: 
storindustri, omfattar 
Silvret 2, Silvret 6 
samt anger Allmän 
plats; gata, park eller 
plantering för 
Stockholmsvägen.  

Rött visar detaljplan 0581K-22A:5008. 

 

 Detaljplan 0581K-
P06/01, som anger 
H1: Handel (ej 
livsmedel), I1: 
småindustri, K1: 
Kontor och hantverk.  

 

 

 

Rött visar detaljplan 0581K-P06/01. 
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 Detaljplan 0581 K-P08/5, som 
anger H: Handel (ej livsmedel), 
för fastigheterna Silvret 3 och 
Silvret 8, samt HK: Handel (ej 
livsmedel) och Kontor, för 
fastigheten Silvret 9.  

 

 

Rött visar detaljplan 0581K-P08/5. 

 

3.3 Program för planområdet 

Ett program för området håller på att tas fram och planarbetet avstäms med 
detta under tiden, programmet kommer inte vara färdigt till detaljplanens 
antagande.  

3.4 Övriga kommunala beslut 

Beslut om planläggning 

Stadsplaneringsnämnden beslutade om uppdrag augusti 2013 för att ta fram 
förslag till detaljplan. 

3.5 Riksintressen 

Inom planområdet finns inga riksintressen. Sydöst om planområdet finns ett 
Natura 2000-område. Spridningskorridor för detta är främst västerut, det vill 
säga söder om planområdet och berör inte detta.  
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Plankartan 

4 Planförutsättningar och planförslag 

4.1 Mark- och vattenanvändning 

Befintlig användning och områdets nuvarande karaktär 

Inom planområdet finns idag användningen ”Handel” samt ”Industri” för de 
delar som ska bli ny huvudgata, dessutom ”gata” för Stockholmsvägen.  

Området karaktäriseras idag av stora varuhusbyggnader och mindre 
industrier, samt de parkeringsytor som behövs för de respektive 
verksamheterna.  

Övergripande stadsbyggnadsidé och kvartersinnehåll 

Den trafiksituation som varit i området är inte tillfredställande. Stark trafik 
på ett begränsat antal gator hindrar framkomligheten och skapar ett 
trafikkaos. Fler möjliga infartsvägar till området bedöms kunna lätta upp 
trafikknutar. Ett mer finmaskigt gatunät ger fler alternativa vägar att komma 
fram.  

I stadsdelen finns industri och handel. Området är en målpunkt för 
Norrköpingsbornas storhandel och helgshopping samtidigt som daglig 
verksamhet fortgår och behöver frekventa transporter. Konflikter om det 
begränsade vägutrymmet uppstår ideligen.  

 

4.2 Ny användning 

Mindre delar av befintlig kvartersmark övergår till kommunal gata, 
huvudgata. Denna kantas av gång- och cykelbanor från cirkulationen på 
Koppargatan till handelsbyggnadens framkant. För övrigt föreslås ingen 
ändring av användningen utan pågående verksamheter får fortsätta.  

Ändring i markanvändning enligt följande: 

 
Allmänplatsmark: 
GENOMFART –  Långväga trafik, Alla trafikslag. Stor andel 

tung trafik.  
HUVUDGATA –  Främst trafik mellan olika områden, infart till 

område. Alla trafikslag. 
PARK –  Anlagd park, trädplantering, dagvatten, 

kollektivhållplats. 
 
Kvartersmark: 
E –  Teknisk anläggning, transformator 
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Utformning av allmänna platser 

Infart –    in- och utfart får anordnas. 

Plantering –     trädplantering 

Markens anordnande 

    o    o    o    o   in- och utfartsförbud 

Placering, utformning, utförande 

   3,5     Högsta byggnadshöjd i meter 

 

 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten till området är inte tillfredställande idag, varken med bil, 
kollektivtrafik, gång eller cykel. I denna detaljplan avses problemen för bil, 
gång och cykel avhjälpas, kommande program och utredningar får se över 
framtidens kollektivtrafik, med mera. Tillgängligheten för rörelsehindrade 
bedöms vara medelgod, att komma till sin målpunkts parkering är idag ett 
problem vissa tider, men bedöms förbättras genom detaljplanen. 
Handikapparkering finns vid samtliga varuhusentréer.  

Kulturmiljö 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Fornlämningar skyddas 
enligt kulturmiljölagen, (KML 1988:950). Skyddet innebär att det är 
förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på något sätt förändra, ta bort 
eller täcka över en fornlämning. Om en fornlämning påträffas ska arbetet 
omedelbart avbrytas och anmälan skickas till länsstyrelsen.  

Utanför planområdet. Strax väster om planområdet finns två 
fornlämningar, Kvillinge 15:2 och 15:1, belägen på ömse sidor om 
motorvägen. Det är en grav- och boplats från sten- brons- och järnålder, 
men även lämningar från vendeltid och vikingatid har påträffats. Även öster 
om planområdet finns en fornlämning, Östra Eneby 57:1, ett gravfält från 
sten-, brons- och järnålder.  
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RAÄ hemsida, Riksantikvarieämbetets kartbild över fornlämningar. 

 

4.3 Friytor  

Naturmiljö 

Inom planområdet finns ingen naturmiljö. Stockholmsvägens närområde är 
genom tidigare detaljplan utlagda som PARK – plantering. Här har därför 
beteckningen PARK – gatuplantering använts för att anvisa att det är en 
anordnad grönyta, inte naturligt uppväxt. Befintliga träd är relativt små 
”kärrek”, som, enligt tekniska kontorets ekologer, inte trivs och skall 
ersättas med bättre lämpade trädarter.  

 

4.4 Gator och trafik 

Gatunät 

Framkomligheten i området har länge varit otillräcklig, särskilt i samband 
med storhelger och lönehelger. Förhoppningen är att den nya 
trafiklösningen ska underlätta trafiksituationen för hela närområdet.  
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Två trafikutredningar har gjorts för närområdet, en som mer exakt utreder 
den aktuella åtgärden och en som övergripande ser på området i stort. Ett 
sammandrag av dessa utredningar har gjorts av tekniska kontoret och 
presenteras här:  

En ny vägförbindelse mellan Koppargatan och Stockholmsvägen avlastar 
södergående trafik på Stockholmsvägen. Framkomligheten i befintliga 
Ingelstarondellen kan förbättras något eftersom trafiken fördelas ut på fler 
punkter, vilket däremot ger en påverkan på trafiksystemet i helhet. Rätt 
utformad är en cirkulationsplats en relativt trafiksäker lösning eftersom den 
håller nere hastigheter och minskar krockvinkeln. Kapacitetsmässigt gäller 
generellt att huvudvägen får något sämre sådan, medan anslutande vägar får 
en högre kapacitet, (Ingelstaområdet, Trafikutredning och trafikanalys, 
Norrköpings kommun. ÅF Infrastructure AB, Stockholm 2017-01-26, 
utredning för programmet). 

Även på Koppargatan planeras en rondell, vilket enligt en trafiksimulering 
är den bästa lösningen jämfört med andra typer av korsningar. En 
cirkulation gör att trafiken till och från den nya anslutningsvägen kan flyta 
på och riskerar därmed inte att stanna upp trafiken på Stockholmsvägen i 
samma utsträckning som om det vore en trevägskorsning, (Norrköpings-
Ingelstad 1:1, cirkulationsplats, Trafiksimulering, Norrköpings Kommun. 
Ramböll, Stockholm 2016-02-03). 

Kollektivtrafik 

Detaljplanen möjliggör för kollektivtrafik på samtliga gator. Detaljplanen 
bidrar även till att lösa trafikstockningar inom så väl som utanför 
planområdet, eftersom trafikanter får fler möjliga vägar att välja mellan, 
detta bör underlätta för kollektivtrafikens framkomlighet.  

Gång- och cykelvägar 

En utbyggnad av de befintliga gång- och cykelvägarna i området medför en 
säkrare trafiksituation. Gång- och cykelväg byggs på norra sidan av den nya 
huvudgatan, och ansluter till Silvret 3:s parkeringsyta, på södra sidan byggs 
en gångbana fram till Silvret 9, den mittersta fastigheten. På Koppargatan 
justeras gång- och cykelbanorna vid den nya cirkulationen och förses med 
markerade övergångsställen.  

Parkering 

Detaljplanen innehåller ingen parkering men ökar tillgängligheten för 
trafiken till parkeringarna till fastigheterna i närområdet, vilket bedöms vara 
önskvärt då framkomligheten varit eftersatt.  
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4.5 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 

Trafikbuller finns såväl från genomfartsgatan som från industrifastigheterna. 
Detaljplanen bedöms inte förändra dessa förhållanden, men det finns heller 
ingen bullerkänslig verksamhet i området.  

Luft 

Trafiken på huvudgatan ökar jämfört med tidigare användning, som var 
kvartersmark, även om här skett mycket trafik även tidigare, (då på 
industrimark). Trafiken på genomfartsgatan bedöms emellertid vara 
oförändrad. Teknisk kontorets bedömning är att luftkvalitén idag är 
tillfredsställande eftersom området är mycket öppet. Inte heller de båda 
trafikutredningarna identifierar några luftkvalitetsproblem nu eller i framtida 
scenarion.   

Översvämning 

Planområdets höjdläge är mer än 5 meter över havet. Detta innebär att det 
inte bör komma att beröras av översvämning eller havsnivåhöjning, så vitt 
scenariona visar idag.  

4.6 Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 

Ledningar för kommunalt vatten och avlopp finns utbyggda. 

Brandposter finns i planområdet. Nya brandposter behöver inte anläggas. 

Dagvatten  

Kommunen har tagit fram riktlinjer för hantering av dagvatten. 
Fastighetsägare ansvarar för hantering av dagvatten inom den egna 
fastigheten. Dagvattenledningar finns strax utanför planområdet och ska 
kompletteras med nya ledningar inom planområdet, där så behövs.  

Dagvatten ska ledas i nya ledningar under den nya huvudgatan och därmed 
avvattna planområdet, vattnet förs vidare i befintliga dagvattendiken invid 
Stockholmsvägen där dagvattnet fördröjs och renas innan det kommer till 
Skärlötaån, med slutrecipient Motala ström/Bråviken. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 13(23) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2012/0207 214 
   

 

 

5 Genomförande av detaljplanen 

Kapitlet redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska 
åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett 
ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan 
fungerar som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden 
i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, Va-
anläggningar, vägar m.m. regleras, prövas och genomförs enligt respektive 
särskilda lag. 

5.1 Preliminär tidplan 
 

Planering:  
Samråd av förslag till detaljplan Mars-april 2017 
Utställning av förslag till detaljplan  September, 2017 
Antagande detaljplan, stadsplaneringsnämnden November , 2017 
Detaljplan laga kraft December , 2017 
Genomförande, allmän plats:  
Detaljprojektering av allmän plats  December , 2017 
Entreprenadupphandling, allmän plats  Januari, 2018 
Marklösen, fastighetsregleringar 2018 
Utbyggnad av gata  2018 
 
Den preliminära tidsplanen anger tider utifrån förutsättningen att 
stadsplaneringsnämndens 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. 
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5.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 

Allmän plats 

Norrköpings kommun genom tekniska nämnden ska vara huvudman för 
gator och andra allmänna platser. Kommunen är ansvarig för utbyggnad 
samt för drift och underhåll. 

Genomförandet leds och samordnas av Norrköpings kommun, tekniska 
kontoret, som även ansvarar för den tekniska kontrollen av gator, torg och 
allmänna anläggningar. Norrköping Vatten och Avfall AB ansvarar för den 
tekniska kontrollen av VA-ledningar. 

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

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

Fastighetsbildning med mera 

Fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten i 
Norrköpings kommun. 

5.3 Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 5 år från det datum som beslut om antagande av 
detaljplanen har vunnit laga kraft. 

5.4 Genomförande inom allmän plats 

Utbyggnaden kan starta när detaljplanen har vunnit laga kraft och 
detaljprojektering är genomförd. Entreprenad för anläggningsarbeten 
kommer att handlas upp enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Vid detaljprojektering och utbyggnad ska samordning ske med respektive 
ledningshavare för VA, el, tele och fjärrvärme inom området.  

5.5 Avtal 

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

Befintlig informationsficka på Stockholmsvägen, i nivå med Silvret 2, 
kommer att behöva flyttas till nytt läge som föreslås norrut. Avtal kommer 
att tecknas med Trafikverket om ny placering och genomförande. 
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5.6 Tekniska frågor 

Utformningen av gatan ska ske enligt de principsektioner som redovisas på 
detaljplanekartan och i framtagen förprojektering. Vägdagvatten avleds via 
ledningar till det allmänna dagvattennätet.  

 

 

 

 

 

Konsultförslag, sektion genom gata, Ramböll.  

 
 

 

5.7 El, energi, tele mm 

Befintliga ledningar bedöms kunna ligga kvar i befintligt läge. Elnätsstation 
inom fastigheten Silvret 7 behöver flyttas till nytt läge som föreslås till 
Silvret 3. Läget är utlagt som E-område i detaljplanen. Nätstationen på 
Silvret 2 tas bort och ersätts av den nya stationen på Silvret 3 som får en 
högre kapacitet. 

5.8 Tekniska utredningar 

Följande utredningar har utförts av Ramböll i planarbetet:  

 Förprojektering och hydraulisk modell dagvatten Ingelsta, Ramböll, 
2017-01-26 

 Dagvattenutredning Norrköping Ingelsta 1:1 cirkulationsplats, 
Ramböll, 2016-02-29 

 Geoteknisk och miljöteknisk utredning Norrköping Ingelsta 1:1 
cirkulationsplats, Ramböll, 2016-01-27 

 Trafiksimulering, Norrköping Ingelsta 1:1 cirkulationsplats, 
Ramböll, 2016-02-03 
 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 16(23) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2012/0207 214 
   

 

 

6 Genomförandets konsekvenser 

6.1 Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ägoförhållanden 

Planområdet innehåller totalt 7 fastigheter.  
Fastigheten Norrköpings-Ingelstad 1:1 ägs av Norrköpings kommun.  
Fastigheten Silvret 2 ägs av Klövern Adam AB.  
Fastigheten Silvret 3 ägs av Niam Core-Plus Ingelsta Target AB.  
Fastigheten Silvret 6 ägs av Kinnarps Holding AB.  
Fastigheten Silvret 7 ägs av E.ON Elnät Sverige AB.  
Fastigheten Guldet 2 ägs av Elamo Fastighets AB.  
Fastigheten Guldet 5 ägs av TYM Berglunds Fastighets AB. 
 

 
Norrköpings kommuns karta, DIKA, fastigheter.  

Fastighetsbildning 

Allmän platsmark 

Kommunen får genom detaljplanen rätt att lösa in enskild mark för allmän 
plats. De delar av fastigheterna Silvret 2, Silvret 3. Silvret 6, Guldet 2 och 
Guldet 5 som enligt planförslaget ska utgöra allmän plats ska överföras till 
fastigheten Norrköpings-Ingelstad 1:1 genom fastighetsreglering. Delarna 
av fastigheterna som ska överföras är rödmarkerade på bilden nedan. 
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Rödmarkerade delar visar de områden kvartersmark som ska föras över till 
kommunal gata, respektive gråmarkerad mark för transformator som ska 
ersättas med annan mark inom planområdet.  

Del av fastigheten Norrköpings-Ingelstad 1:1 som tidigare utgjort 
kvartersgata och som inte planläggs som allmän plats kan komma att 
överföras till fastigheten Silvret 9. Delen av fastigheten är rödmarkerat på 
bilden ovan. 
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Gemensamhetsanläggning 

Fastigheterna Silvret 2, Silvret 3, Silvret 6, Silvret 8 och Silvret 9 berörs av 
Norrköping Silvret GA:1, ändamål utfartsväg, Gemensamhetsanläggningen 
ska upphävas eftersom förhållandena ändras och behovet försvinner i och 
med att området planläggs som allmän plats där kommunen är huvudman.  

          

Norrköpings kommuns karta, DIKA, Silvret GA:1 är rödmarkerad. 
 

 

Befintliga servitut  

Avtalsservitut, aktbeteckning 05-IM1-96/5861.1, för transformatorbyggnad 
m.m. till förmån för Triangeln 10, som belastar Silvret 2. Servitutet ska 
upphävas för att behovet istället kan tillgodgöras via E-område. Ansökan för 
upphävande av servitutet kommer lämnas in till lantmäterimyndigheten i 
samband med genomförandet av detaljplanen. 
 
Nedan följer en förteckning över befintliga servitut som finns inom berörda 
fastigheter, inte nödvändigtvis inom planområdet. Inga av dessa bedöms 
behöva ändras till följd av genomförandet av detaljplanen. 
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Avtalsservitut, aktbeteckning 05-IM1-14/327.1, för kraftledning som 
belastar Silvret 2, Silvret 3, Norrköpings-Ingelstad 1:1, Guldet 3 och Guldet 
4.  

Avtalsservitut, aktbeteckning 05-IM1-89/13257.1, för elledning till förmån 
för Borg 11:6, Slottshagen 1:1, Triangeln 10 och Triangeln 14, som belastar 
Silvret 3 och Silvret 8. 

Avtalsservitut, aktbeteckning 05-IM1-89/13851.1, för elledning till förmån 
för Borg 11:6, Slottshagen 1:1, Triangeln 10 och Triangeln 14, som belastar 
Silvret 3 och Silvret 8. 

Avtalsservitut, aktbeteckning 0581KIM-04/35094.1, för område till förmån 
för Silvret 3, som belastar Silvret 8. 

Avtalsservitut, aktbeteckning 0581KIM-08/5590.1, för parkeringsplatser 
samt in och utfartsvägar till förmån för Silvret 8, som belastar Silvret 3. 

Avtalsservitut, aktbeteckning 0581KIM-08/5591.1, för transportväg till 
förmån för Silvret 3, som belastar Silvret 8. 

Avtalsservitut, aktbeteckning 05-IM1-96/21633.1, för ledningar till förmån 
för Borg 11:6, Slottshagen 1:1 och Triangeln 10, som belastar Silvret 6.  

Avtalsservitut, aktbeteckning 05-IM1-88/2917.1, för elledningar till förmån 
för Borg 11:6, Slottshagen 1:1, Triangeln 10 och Triangeln 14, som belastar 
Silvret 2. 

Befintliga ledningsrätter 

Nedan följer en förteckning över befintliga ledningsrätter som finns inom 
berörda fastigheter, inte nödvändigtvis inom planområdet. Inga av dessa 
bedöms behöva ändras till följd av genomförandet av detaljplanen. 

Ledningsrätt, aktbeteckning 0581K-02/103.1, för fjärrvärmeledning till 
förmån för Sydkraft Östvärme AB, som belastar Silvret 3 och Silvret 8. 

Ledningsrätt, aktbeteckning 0581K-08/35.1, för vatten och avlopp till 
förmån för Norrköping vatten och avfall AB, som belastar Silvret 3 och 
Silvret 8. 
 
Ledningsrätt, aktbeteckning 05-KVI-2031.1, för teleledning till förmån för 
TeliaSonera, som belastar Guldet 2 och Guldet 3. 

Ledningsrätt, aktbeteckning 0581K-07/79.2, för vatten och avlopp till 
förmån för Norrköping vatten och avfall AB, som belastar Guldet 2. 
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6.2 Ekonomiska konsekvenser  

Allmän plats, kostnader och finansiering 

Kostnader för utbyggnad av allmän plats finansieras huvudsakligen genom 
finansiering från tekniska nämnden med delfinansiering från 
exploateringsintäkter. En kalkyl över kostnaderna har utarbetats med 
underlag från förprojektering av gata. 

Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar inom detaljplanen 
bekostas med skattemedel. Tekniska kontoret har idag skötselansvaret för de 
befintliga allmänna platserna. De tillkommande gatorna medför ökade drift- 
och underhållskostnader i storleksordningen 200 000 kr/ år. 

Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning. Ingen ersättning ska utgå för 
marköverföringar. Kostnader för fastighetsbildning och upphävande av 
gemensamhetsanläggningar bekostas av kommunen enligt 
överenskommelse. 

I de fall överenskommelse inte kan uppnås kan lantmäterimyndigheten 
besluta om ersättning.  

6.3 Sociala konsekvenser 

Detaljplanen förväntas ge goda effekter på allmänhetens möjlighet att 
planera sin väg till och från målpunkterna i närområdet, detta får till följd att 
trafikstockningar i området minskar och människors väntetid i bilköer 
minskar, vilket bör få till följd att även utsläpp minskar. 

Barnperspektivet 

Sammanhållen stad: Åtgärden omformar området till en mer stadslik miljö 
vilket bedöms vara mer positivt och säkert för samtliga, även barn. 

Vardagsliv: Åtgärden underlättar trafik till och från butiker och företag, 
detta påverkar även barnens vardag positivt genom att de får en säkrare väg 
till sina målpunkter.  

Hälsa och säkerhet: Väg och trafik påverkar barn negativt genom avgaser 
och partiklar, barns vistelse i området är emellertid så begränsad (endast 
kort tid till och från butiker) att det inte kan anses påverka barnens totala 
exponering av hälsofarliga partiklar eller buller. Säkerheten bedöms även 
öka då vägstandarden ökar. Separata gång- cykelvägar ökar också 
säkerheten jämfört med innan. 
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7 Medverkande 

7.1 Tjänstemän 

Planen har utarbetats av Mats Alenljung, fysisk planering, 
stadsbyggnadskontoret, i samverkan med Therese Nordgren, mark och 
exploatering, stadsbyggnadskontoret, Jan Holmberg respektive My Wantell, 
båda från tekniska kontoret, samt andra tjänstemän på 
stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun. 

Stadsbyggnadskontoret 

 

Sani Muric Mats Alenljung 
processansvarig detaljplanering  planarkitekt 
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