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Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark för 
industriändamål. 

Planförslaget har stöd i Översiktsplan för staden, antagen 2017, enligt vilken 
området lämpar sig för verksamheter av större och transportintensiv 
karaktär.  

Det finns ett program för Malmölandet, antagen 2017, som anger 
verksamhetsområde samt hamn/verksamhetsområde för det aktuella 
planområdet. 

Det finns inga gällande detaljplaner inom planområdet. 

En miljökonsekvensbeskrivning har arbetats fram i samband med 
planarbetet. 
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1. Inledning 

1.1 Planhandlingar 

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

Till planhandlingarna hör även: 
• Planbeskrivning 
• Miljökonsekvensbeskrivning 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 

Plankartan är juridiskt bindande. 

1.2 Planprocessen – en översikt av utökat planförfarande 

Den aktuella detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan-och 
bygglagen (2010:900) med ändring (2014:900). Det utökade förfarandet ska 
användas om förslaget till exempel inte är förenligt med översiktsplanen. 

 

Planprocessen börjar när en intressent begär en ny eller ändrad detaljplan. 
Intressenten kan till exempel vara en privatperson, ett företag eller 
kommunen själv. Ett planprogram kan göras vid behov av tydligare 
inriktningar för det fortsatta detaljplanearbetet. Programmet skickas ut för 
samråd. Efter samrådsperioden görs eventuella ändringar och programmet 
kan sedan godkännas av stadsplaneringsnämnden eller kommunfullmäktige. 
Ett program för Malmölandet, inom vilket planområdet ligger, är framtaget. 
Det godkändes av stadsplaneringsnämnden i november 2017. 
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När programmet har godkänts börjar arbetet med förslag till detaljplan. Ett 
samrådsförslag upprättas och skickas ut för samråd med länsstyrelsen, 
lantmäteriet, övriga myndigheter, berörda fastighetsägare, kommunala 
enheter, med flera. Inför samrådet ska kommunen kungöra förslaget till 
detaljplan. Planförslaget bearbetas bland annat efter de synpunkter som 
lämnats under samrådstiden. Förslaget ställs sedan ut för granskning. 
Berörda ska meddelas i förväg om granskningen. 

När granskningstiden är slut kan detaljplanen bearbetas igen innan den 
antas, antingen av stadsplaneringsnämnden eller kommunfullmäktige. För 
att ha rätt att överklaga den antagna planen måste man ha lämnat in 
skriftliga synpunkter till kommunen senast innan granskningstiden gått ut. 

2. Planens huvuddrag 

2.1 Planområdet 

Planområdet är cirka 15,5 hektar och är beläget i södra delen av 
Malmölandet, cirka 5 kilometer nordost om Norrköpings centrum. Det 
ligger i anslutning till tidigare planlagd industrimark i norr och öster. Söder 
och väster om planområdet är det naturmark idag. 

Marken ägs av Norrköpings kommun. 

 
Figur 1. Kartan visar var planområdet är beläget i Norrköpings kommun. 
(Källa: Norrköpings kommun) 
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2.2 Planens syfte och bakgrund 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark för 
industriändamål.  

Holmen AB önskar en utveckling av sin verksamhet, vilket kräver 
ytterligare ytor och därmed en ny detaljplan. Idag består området av 
varierad natur. 

 
Figur 2. Kartan visar planområdet markerad med vit streckad linje. (Källa: 
Norrköpings kommun) 

3. Tidigare ställningstaganden 

3.1 Översiktsplanen 

Detaljplanen har stöd i Norrköping kommuns översiktsplan. 

Översiktsplan för staden (2017) anger att det på Malmölandet är lämpligt 
med verksamheter av större och transportintensiv karaktär samt att 
hamnverksamhet på sikt kan flyttas från de inre delarna av Norrköping till 
Malmölandet när hamnen expanderar. Se Figur 3. 

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping (2010) utgör del av 
kommunens översiktsplan. Den anger bland annat att det är lämpligt att 
flytta godsbangård och hamn från centrala delar av staden till Malmölandet. 
Södra Malmölandet pekas ut som lämpligt för verksamheter med behov av 
god tillgänglighet för tunga land- och/eller sjötransporter. En ny 
godsbangård och järnvägsrelaterade anläggningar samt planerat industrispår 
pekas ut och bedöms vara en viktig faktor för områdets strategiska läge från 
kommunikationssynpunkt. Se Figur 4. 
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Figur 3. Kartan visar ”Utvecklingsområde 30; Malmölandet”, inom vilket 
översiktsplanen anger att det är lämpligt med verksamheter av större och 
transportintensiv karaktär. (Källa: Översiktsplan för staden, 2017) 

 

 
Figur 4. Kartan visar en utveckling av södra Malmölandet med bland annat 
verksamheter. (Källa: Gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping, 2010) 
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3.2 Program för planområdet 

Ett program för Malmölandet är antaget 2017. Programmets syfte är att 
pröva lämpligheten för utveckling av ett storskaligt verksamhetsområde på 
Malmölandet samt utreda och fördjupa förutsättningarna för detta. 

Detaljplanen har stöd i planprogrammet, då den anger att aktuellt område är 
lämpligt för bland annat verksamheter.  

I programmet står det att vid fortsatt planering kan kompletterande 
utredningar behövas i samband med fortsatt detaljplanearbete. I det aktuella 
området är det främst dagvattenhantering och naturvärden som behöver 
utredas vidare. Även frågor om gestaltning, skyltar och belysning kan 
behöva hanteras mer ingående, då en större byggnad med tillhörande 
anordningar troligen syns väl från Bråviken. De begränsande geotekniska 
förutsättningarna och risken för översvämning behöver också finnas med i 
fortsatt planering. 

 
Figur 5. Kartan visar en sammanfattning av programförslaget. Den svarta 
ovalen visar ungefär var planområdet ligger. (Källa: Program för 
Malmölandet, 2017)  
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3.3 Gällande detaljplaner 

Det finns inga detaljplaner inom planområdet. 

Planområdet gränsar till följande gällande detaljplaner: 

• Detaljplan för del av Händelö 2:41, 0581K-P14/16. Vann laga kraft 
2014-05-09. (Rusta) 

• Detaljplan för del av fastigheten Krusenhov 2:1 med närområde, 
0581K-P09/14. Vann laga kraft 2009-08-12. (Holmen Timber & 
Krusenhovs gård) 

• Detaljplan för del av Bravikens industriområde inom Krusenhov 2:2 
m.fl., 0581K-P02/8. Vann laga kraft 2001-12-11. (Holmen Paper) 

 

Figur 6. Kartan visar de områden där det finns antagna detaljplaner (lila 
ytor). (Källa: Norrköpings kommun) 

3.4 Riksintressen 

Planområdet ligger inom följande riksintressen: 

• Riksintresse 4 kap 1§ och 4§ miljöbalken. Det är ett geografiskt stort 
riksintresse som bland annat ligger längs Bråviken och är utpekat på 
grund av natur- och kulturvärden. Planområdet ligger i anslutning 
till befintligt industriområde. Planens genomförande bedöms inte 
påtagligt skada riksintresset. 

• Riksintresse flygzon, enligt länsstyrelsens avgränsning. Enligt 
trafikverkets avgränsning ligger planområdet utanför 
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riksintresseområdet. Inom planområdet gäller en flyghinderhöjd på 
ca 91 meter över nollplanet. Planens genomförande bedöms inte 
skada riksintresset. 

Planområdet ligger inom föreslaget riksintresse: 

• Riksintresse för industriell produktion. Tillväxtverket har föreslagit 
Malmölandet som riksintresse för industriell produktion, vilket är 
under utredning. Planens genomförande bedöms ligga inom 
riksintressets syfte. 

Följande riksintressen ligger utanför planområdet: 

• Riksintresse för hamn. Omfattar kustområdet kring Händelö, 
Malmölandet och Norrköpings hamn. Planens genomförande 
bedöms inte skada riksintresset. 

• Riksintresse för sjöfart. Omfattar farleden till Händelö, Malmölandet 
och Norrköpings hamn. Planens genomförande bedöms inte skada 
riksintresset. 

• Riksintresse enligt miljöbalken 4 kap: Natura 2000-området 
”Malmölandets ekbackar”. Det berörda området ligger cirka 1,6 
kilometer ifrån planområdet. Planområdet ligger utanför 
påverkansområde i gällande bevarandeplan. Planområdet ligger 
utanför planerade spridningsstråk med ekologisk funktionalitet och 
grönområden att bevara enligt program för Malmölandet. Det är 
även väl avskilt från Natura 2000-området av stora industriområden. 
Läs mer under rubriken 4.3 Natur.  

3.5 Strandskydd  

Strandskydd gäller för sjöar och vattendrag enligt 7 kapitlet i miljöbalken.  

Inom planområdet finns inget vatten. 

Norr om planområdet finns vägdiken som sällan innehåller vatten. Öster om 
planområdet finns ett djupt tekniskt dike med branta slänter, för att kunna 
hantera stora mängder regn och dagvatten från industriområdet norr om 
planområdet. Inget av dessa diken har några värden för allmänhetens 
tillgänglighet till strandnära lägen eller för växt- och djurlivet. Kommunen 
bedömer att dessa två inte omfattas av strandskydd. 

I närheten av planområdet finns det ett dike i väster och Bråviken i söder 
som innebär att strandskydd gäller inom delar av planområdet. 
Strandskyddet föreslås upphävas inom planområdet, med hänvisning till 
miljöbalken 7 kap. 18c§ 5; ”behövs för att utvidga en pågående verksamhet 
och utvidgningen inte kan genomföras utanför området”. Bakgrunden till 
detaljplanen är att nuvarande industriverksamhet behöver expandera, de nya 
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ytorna behöver ligga i anslutning till befintlig verksamhet. På alla sidor av 
befintlig verksamhet finns naturvärden och/eller strandskydd. 

Idag är allmänhetens tillgänglighet till området begränsad då diken och höga 
staket gör det svårt att nå området.  

De naturvärden som finns i närområdet ligger inte främst inom det område 
där strandskyddet avses att upphävas. Stadsbyggnadskontoret bedömer 
därför att strandskyddets syften inte påverkas negativt. 

 
Figur 7. Kartan visar planområdet med röd markering och strandskyddat 
område med en blå transparent yta. Den yta där strandskyddet avses 
upphävas är skrafferad. (Källa: Norrköpings kommun) 

 
Figur 8. Foto som visar diket öster om planområdet, vilket kommunen inte 
bedömmer omfattas av strandskydd. (Fotograf: Karla Hentzel, 2017-04-28) 
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Figur 9. Foto som visar diket väster om planområdet, vilket kommunen 
bedömer omfattas av strandskydd. (Fotograf: Karla Hentzel, 2017-04-28) 

3.6 Biotopskydd  

Detta undersöks närmare under samrådet. 

3.7 Övriga kommunala beslut 

Beslut om planläggning 

Stadsplaneringsnämnden beslutade om planbesked och planuppdrag den 24 
januari 2017. 

4. Planförutsättningar och planförslag 

4.1 Mark- och vattenanvändning 

Befintlig användning 

Idag består planområdet av naturmark. Terrängen är varierad med fuktiga 
lövskogspartier och öppna marker i de lägre delarna och berg, torrare skog 
och mindre hällmarker i de högre partierna.  

Föreslagen användning 

Detaljplanen avses medge en utbyggnad i anslutning till befintlig 
industriverksamhet.  

Hänsyn har tagits till planerna för en vägförbindelse väster om planområdet 
och en spårförbindelse norr om planområdet. 

Detaljplanen medger att 40 % av fastighetens area får bebyggas. 
Byggnadshöjden får maximalt vara 40 meter. Skorstenar får anordnas med 
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en höjd på högst 25 meter utöver angiven byggnadshöjd. Utformning och 
volymer kommer att studeras vidare i fortsatt planarbete. 

En snabb volymstudie visar att om 40 % bebyggs, med 40 meter på halva 
byggnaden och 20 meter på andra halvan, så skulle det kunna se ut såhär: 
 

 
Figur 10. Volymstudie som visar hur det skulle kunna se ut om planområdet 
bebyggs med 40 %, med 40 meter respektive 20 meters byggnadshöjd. 
(Källa: Norrköpings kommun) 

4.2 Bebyggelseområden 

Närområdets innehåll 

Det angränsande området består av anläggningar, vägar, järnvägar och 
naturmiljöer. Inga service-funktioner finns i närområdet. 

Kulturmiljö 

Historisk kartavläsning har gjorts. Inga kända kulturmiljövärden finns i 
området. 

Tillgänglighet 

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

4.3 Natur 

Mark och vegetation 

Befintlig mark inom planområdet 
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Planområdet består idag av naturmark. En bergsrygg löper genom området i 
nordvästlig-sydostlig riktning. Terrängen i planområdet är varierad med 
fuktiga lövskogspartier och öppna marker i de lägre delarna och torrare skog 
och små hällmarker i de högre partierna. Inom planområdet förekommer 
också hällmarker och mindre öppna vattensamlingar. Väster och nordost om 
bergsryggen ligger låglänt gräsbevuxen mark som i de sydvästra delarna av 
planområdet övergår till ett vassområde. I lövskogsområdet, som för 50-60 
år sedan var betat, är asp det dominerande trädslaget men spritt i hela 
området finns 50-150 år gamla ekar. Gamla sälgar förekommer i områdets 
norra del. 

Befintlig natur angränsande till planområdet 
Söder om planområdet ligger strandängar. Väster om planområdet ligger ett 
dike, och längre västerut finns strandängar, betesmark och blandad 
vegetation. Väster om planområdet har också ett framtida spridningsstråk 
för ekologisk funktionalitet pekats ut i planprogrammet för Malmölandet. 
(Norr och öster om planområdet finns industriverksamhet.) 

Natura 2000 
Det ligger ett Natura 2000-område cirka 1,6 kilometer nordost om 
planområdet. Eventuell påverkan på Natura 2000-områden gäller även 
utanför områdets avgränsning. Natura 2000-området utgörs av igenväxta 
ekhagar med gamla grova ekar. De gamla ekarna hyser ett rikt insektsliv 
med bland annat förekomst av läderbagge som är en prioriterad art enligt 
art- och habitatdirektivet. Läderbagge har dock inte påträffats inom 
planområdet i den omfattande inventering som har gjorts. 

I samband med planprogrammet för Malmölandet har effekten av olika 
planeringsscenarier på ekologisk funktionalitet för ekmiljöerna på 
Malmölandet studerats (Calluna, 2016). Syftet med utredningen var bland 
annat att ge generella riktlinjer vad gäller utformning av ekmiljöer när det 
gäller spridningskorridorer för bland annat läderbaggar, värdekärnor och 
avstånd mellan värdekärnor. I utredningen konstaterades att på Händelö, 
söder om Malmölandet, finns ytterligare ett Natura 2000-område och mellan 
detta och Malmölandets ekbackar bör det finnas ett spridningsstråk för 
ekologisk funktionalitet för att svara upp till bevarandeplanens intentioner. 
Olika möjliga spridningsstråk diskuterades, och den som föreslås i 
planprogrammet ligger ca 200-250 meter väster om planområdet. Se Figur 
11. Se även Miljökonsekvensbeskrivningen samt Naturvärdesinventeringen 
(Calluna, 2017). 
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Figur 11. Kartan visar föreslagen grönstruktur i programmet för 
Malmölandet. Kartan visar också planområdets geografiska läge i 
förhållande till Natura-2000 området på Malmölandet. (Källa: Norrköpings 
kommun) 

Naturvärdesinventering 
En naturvärdesinventering har genomförts, vilken innehåller inventering av 
kryptogamer (svampar, mossor och lavar), vedlevande insekter och fåglar. 
Höga naturvärden har hittats (Calluna, 2017).  

Inventeringen av kryptogamer avgränsades till planområdet och var i 
huvudsak fokuserad på äldre träd. Fem rödlistade arter påträffades, dock 
bara i små förekomster på enstaka platser och på små ytor, främst i den 
västra delen av skogsområdet. Sedan tidigare var ytterligare två rödlistade 
arter kända från området och registrerade i Artportalen. Dessa återfanns 
inte. Vid inventeringen noterades även sex skogliga signalarter (en signalart 
är en art som används som indikator för områden med naturvärden). 

Inventeringen av vedlevande insekter avgränsades till planområdet. Under 
den artbestämdes sammanlagt knappt 900 insekter. Tre rödlistade arter 
påträffades och fynd av 14 arter som har ett naturvårdsintresse gjordes. De 
flesta av dessa har tidigare varit rödlistade och är knutna till ek och i viss 
utsträckning till andra lövträd, medan två arter är knutna till gran. 
Läderbagge (en viktig art enligt Natura 2000-området på Malmölandet) 
påträffades inte inom planområdet. 

Fågelinventering genomfördes i ett större utredningsområde än själva 
planområdet. Utredningsområdet är rikt på arter och individer av fåglar som 
använder området som en del av sin livsmiljö under häckningsperioden. 
Utredningsområdet har också betydelse för rastande och födosökande fåglar, 
främst fåglar knutna till strandängar och öppna kulturmarker. 
Naturmiljöerna i det föreslagna planområdet har betydelse för flera arter av 
skyddsvärda fåglar. Viktiga positiva faktorer, strukturer och miljöer är 
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hålträd och död ved, blandskog på före detta betad mark samt trädbärande 
och buskrika betesmarker. Negativa faktorer som försämrar 
förutsättningarna i nuläget är igenväxning och högt predationstryck på 
markhäckande fåglar. Naturmiljöerna i planområdet får särskilt betydelse i 
sammanhanget med omgivande våtmarker, där samspelet skapar värden för 
flera skyddsvärda fågelarter. Havsörn, brun kärrhök, grå flugsnappare, 
gröngöling, mindre hackspett, buskskvätta, gulsparv, näktergal, skäggmes, 
sävsparv och stare har en del av sin livsmiljö inom planområdet och häckar 
inom eller nära utredningsområdets. Betydelsen av planområdet som 
livsmiljö varierar beroende på art.  
 
Förändringar 
Området kommer delvis att plansprängas och de låglänta områdena kommer 
att fyllas upp.  

Konsekvenser 
Genomförandet av planen innebär att delar av naturmiljön kommer att 
exploateras och försvinna. De naturvärden som finns i området kommer till 
stor del att gå förlorade. Dock undviker planområdet det viktiga 
spridningsstråket för ekologisk funktionalitet väster om planområdet, som 
pekats ut i programmet för Malmölandet. Många av de höga naturvärden 
identifierade i fågelinventeringen ligger utanför planområdet.  

Se även miljökonsekvensbeskrivningen.  

Fornlämningar 

Några fornlämningar finns inte registrerade inom planområdet.  

Längre västerut på Malmölandet, utanför planområdet, förekommer rikligt 
med fornlämningar. Kring Krusenhovs gård har också fornlämningar 
påträffats.  

Hittas det något i samband med exploatering som kan vara en fornlämning 
ska kontakt tas med länsstyrelsen. Fornlämningar skyddas enligt lagen om 
kulturminnen (1988:950).  

Markens beskaffenhet 

Under 2007 genomförde WSP en översiktlig geoteknisk utredning inom 
södra Malmölandet. Utredningen visade att den sydöstra delen av 
planområdet består av lös svagt överkonsoliderad lera. De centrala delarna 
består av berg samt lera och silt.  

Inom delar av planområdet krävs att marken helt eller delvis förstärks om 
den ska exploateras eller belastas.  

Om marken i den nordöstra delen av planområdet ska belastas behöver 
ytterligare geotekniska prover tas i området. 
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Inför bygglovsprövning och beslut om startbesked ska detaljerad geoteknisk 
undersökning göras som redovisar förutsättningar för schaktning, 
grundläggning med mera. 

 
Figur 12. Kartan visar en jordartskarta över södra Malmölandet. Marken 
inom planområdet består dels av lera (visas i gult) och diabas/urberg (visas 
i rött). Planområdets gräns visas med en blå linje. (Källa: Norrköpings 
kommun samt Sveriges Geologiska undersökning www.sgu.se) 

4.4 Gator och trafik 

Gatunät 

Planområdet angörs via E4 och Malmölandet via Västra Bravikenvägen och 
Lageruddsvägen. Från Norrköpings centrum angörs planområdet via 
Händelö och Kardonbron. Planområdet kommer inte omfattas av några 
gator med kommunalt huvudmannaskap. I planarbetet bör anslutningar till 
det kommunala gatunätet ses över. Åtgärder i enlighet med föreslagen 
detaljplan beräknas inte få några konsekvenser för trafik och gatunät i stort. 

Järnväg 

Ett nytt industrispår håller på att byggas på Malmölandet: Kardonbanan. 
Denna binder ihop södra Malmölandet med Händelö och möjliggör för 
bättre och effektivare järnvägstransporter. En ny godsbangård planeras 
också på Malmölandet. I den långsiktiga planeringen finns planer på ett 
industrispår norr om planområdet. 

Kollektivtrafik 

En busslinje går ut mot Händelö och Malmölandet med busstrafik endast 
morgon och eftermiddag.  
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Gång- och cykelvägar 

Separata gång- och cykelbanor finns inte till och från planområdet utan 
fotgängare och cyklister får dela vägnätet med övriga transportslag. Efter 
genomförd detaljplan kommer planområdet att vara instängslat. Därmed 
kommer det vara otillgängligt för allmänheten, varför det inte bedöms 
behövas gång- och cykelvägar inom planområdet. 

Parkering 

All parkering för planområdet ska anordnas inom kvartersmark.  

4.5 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 

Ingen bullerutredning har gjorts. Inga bostäder ligger nära planområdet eller 
bedöms få bullernivåer som överskrider riktvärdena. 

Markföroreningar 

Då inga verksamheter tidigare förekommit bedöms risken att påträffa 
föroreningar i området som låg. Stadsbyggnadskontoret bedömer att frågan 
inte behöver utredas vidare. 

Översvämning 

Översvämningar till följd av klimatförändringar och förhöjd havsnivå 
bedöms inte medföra någon betydande påverkan inom planområdet inom de 
närmaste 80 åren men kan komma att öka därefter.  

I planen har inarbetats planbestämmelser om markområdeshöjd för att 
hantera risken för framtida översvämningar. Riktlinjen i kommunen, som 
planbestämmelsen grundar sig på är +2,5 meter över nollplanet. Det är 
också viktigt att hänsyn tas höjdmässigt till den godsjärnväg som planeras 
norr om planområdet. Genomförd dagvattenutredning föreslår en 
utformning som innebär plansprängning och uppfyllnad som medför 
markområdeshöjder på +3 till +4 meter över nollplanet. 

Luftkvalitet 

Ingen luftutredning har gjorts. Eventuella luftföroreningar har högst halter i 
den direkta närheten av utsläppskällan. Inga bostäder ligger nära 
planområdet eller bedöms få halter som överskrider riktvärden.  
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4.6 Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 

Planområdet ingår inte i kommunens verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten. Holmen AB är ansvarig för att vatten-, 
spillvatten- och dagvattenledningar byggs ut i området, samt ansvarar för 
drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt.  

Dagvatten 

Kommunen har upprättat riktlinjer för hantering av dagvatten, antagna av 
kommunfullmäktige den 26 maj 2009. Fastighetsägaren är ansvarig för 
hantering av dagvatten inom den egna fastigheten. Där förhållanden gör 
lokalt omhändertagande av dagvatten olämpligt kan fastighetsägaren ansluta 
till det kommunala dagvattennätet.  

En dagvattenutredning har genomförts i samband med planarbetet. 
Dagvatten från hela planområdet föreslås att samlas i dagvattenbrunnar och 
ledas genom ledningar till ett fördröjningsmagasin och/eller till rening i 
planområdets västra del. Två alternativ har sedan presenterats.  

Alternativ 1 innebär att dagvatten från området släpps direkt till recipienten 
Bråviken. Vattnet behöver inte fördröjas men det behöver renas. Rening 
föreslås ske i ett makadammagasin som dimensioneras för att omhänderta 
ett 2-årsregn. Vid regn motsvarande ett 2-årsregn eller mindre leds allt 
dagvatten från området mot makadammagasinet för rening.  

Alternativ 2 innebär att dagvattnet leds från planområdet till det befintliga 
diket väster om området. Detta innebär både krav på både fördröjning och 
rening av dagvattnet. Fördröjning och rening föreslås ske i ett 
makadammagasin som dimensioneras för att omhänderta ett 20-årsregn.   

Större regn föreslås ledas ytligt mot planområdets lågpunkt och sedan 
bräddas direkt till recipienten Bråviken eller diket väster om planområdet 
utan fördröjning och/eller rening. 

Det är viktigt att höjdsättningen av området tar hänsyn till planerad 
godsjärnväg norr om planområdet, så att inte denna riskerar att 
översvämmas. 

El 

E.ON Elnät Sverige AB distribuerar el  på Malmölandet. Sågverket och 
pappersbruket är idag anslutna till Vattenfalls 130 kilowatt-ledning som 
ligger strax norr om planområdet. Den nya fastigheten planeras att anslutas 
till samma nät. 
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Tele, bredband 

Holmen planerar att nyttja befintligt fibernät inom Sågverket 1 för 
etableringen inom Öna området. 

Värme 

Holmen AB har egen energivärmeförsörjning.  

Avfall 

En viss del av avfallet från verksamheter och företag omfattas av det 
kommunala renhållningsansvaret. Företag och verksamheter kan lämna 
avfall på returpunkter för företag. Farligt avfall får lämnas på 
returpunkterna.  

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

5.1 Tidplan 

Detaljplanearbete 

Planuppdrag: 24 januari 2017 

Plansamråd: 4 maj – 19 juni 2018 

Granskning: oktober 2018 

Beslut om antagande i  
stadsplaneringsnämnden: december 2018 

Genomförande, kvartersmark 

Marktilldelning, kommunägd mark: 2018-2019  

Fastighetsbildning: 2019 

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

5.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 

Allmän plats 

Holmen AB planerar att angöra planområdet från fastigheten Sågverket 1, i 
nord-sydlig riktning. Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag på 
vändplan i Lageruddsvägens förlängning, dimensionerad för en radie om 13 
meter. Radien är anpassad för vändning med lastbilar/timmerbilar med släp. 
Vändplanen ligger utanför det aktuella planområdet, men ryms inom 
planlagd allmän plats inom detaljplan för Händelö 2:41 med närområde 
(0581K-P14/16).  

Vändplanen tangerar Vattenfalls ledningsrättsområde. Enligt den dialog som 
kommunen haft med Vattenfall under planprocessen så fungerar 
vändplanens placering med ledningarnas lokalisering. En koppling från 
vändplaneförslaget till planområdet har inte studerats under planprocessen 
med anledning av att Holmen inte ser något behov av kopplingen. Vid en 
eventuell koppling behöver en anslutningsväg över diket studeras med 
förslagsvis en kulvertlösning.  

   
Figur 13. Bilden illustrerar förslag till vändplan.  

Kvartersmark 

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

Fastighetsbildning med mera 

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

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

Vatten och avlopp 

Holmen AB har för avsikt att ansluta den nybildade fastigheten inom 
planområdet till deras befintliga vatten- och avloppssystem inom Sågverket 
1.  

El 

Holmen AB har för avsikt att ansluta den nybildade fastigheten inom 
planområdet till den befintliga 130 kilowatt-ledningen. 

 
Figur 14. Kartan illustrerar Vattenfalls ledningsrätt som ett rött stråk med 
skrafferad yta. Planområdet visas med röd markering. (Källa: Norrköpings 
kommun) 

Tele, bredband 

Holmen AB planerar att nyttja befintligt fibernät inom Sågverket 1 för 
etableringen inom Öna området. 

5.3 Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 10 år från det datum som beslut om antagande 
av detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 
detaljplanen. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller 
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägare får någon ersättning för 
byggrätt som inte utnyttjats. 
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5.4 Kommunens marktilldelning 

Kommunen och Holmen AB tecknande 2017-07-03 och 2017-09-22 
markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Händelö 2:41. Avtalet 
anger riktlinjer och förutsättningar för planläggningen och exploateringen 
inom del av Händelö 2:41. Syftet med markanvisningsavtalet är även att 
genomföra tilldelning till Holmen samt klargöra villkoren för den 
kommande överlåtelsen. I samband med utbyggnaden av Kardonbanan 
kommer Lageruddsvägen att korsas av industrispåret. För att skapa en 
acceptabel överfart kommer en ombyggnad av trafikplatsen vid 
Lageruddsvägen/Västra Bravikenvägen att behöva studeras. Enligt 
markanvisningsavtalet ska Holmen erlägga ett exploateringsbidrag för 
ombyggnaden av trafikplatsen Lageruddsvägen/Västra Bravikenvägen. 

Översiktsplanen för staden från 2017 liksom planprogrammet för 
Malmölandet från 2017 anger att transportintensiva företag ska prioriteras 
på Malmölandet. En ny verksamhet ska ha behov av minst två av de tre 
transportslagen sjöfart, industrispår och väg för att lokaliseras på 
Malmölandet. Holmens befintliga verksamhet liksom vidareutvecklingen av 
verksamheten inom planområdet uppfyller dessa kriterier. 

5.5 Mark- och avtalsfrågor 

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

5.6 Tekniska utredningar 

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

• Dagvattenutredningar  
• Naturvärdesinventering 
• Arkeologiska utredningar (anslutande projekt) 
• Geotekniska utredningar (anslutande projekt) 
• Riskbedömning nytt industrispår (anslutande projekt) 
• Historisk kartavläsning  

I det fortsatta planarbetet kan underlaget behöva kompletteras med följande: 

• Kompletterande geotekniska prover i planområdets nordöstra hörn 

6. Genomförandets konsekvenser  

6.1 Inverkan på miljön 

Planens genomförande bedöms medföra risk för betydande påverkan på 
miljön. 
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Detaljplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan då detaljplanen 
syftar till att möjliggöra för verksamhetsområde. En separat 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) finns framtaget som en del av 
planhandlingarna.   

 
Figur 15. Bilden visar en sammanfattande tabell över miljöaspekter och 
deras konsekvenser. (Källa: miljökonsekvensbeskrivning) 

6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ägoförhållanden 

Norrköpings kommun äger fastigheten Händelö 2:41.  

Fastighetsbildning 

Norrköpings kommun ansöker om avstyckning för den nybildade 
fastigheten inom planområdet. Holmen ansöker om senare eventuella 
fastighetsbildningsåtgärder inom den mark som kommunen överlåter. 

6.3 Ekonomiska konsekvenser 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 

Kommunens intäkter utgörs av den köpeskilling som Holmen erlägger i 
samband med överlåtelsen för del av Händelö 2:41. 

Allmän plats, kostnader och finansiering 

Som omnämns under rubriken 5.2 Ansvarsfördelning och 
genomförandeorganisation, så har tekniska kontoret tagit fram ett förslag på 
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vändplan på Lageruddsvägen utanför den aktuella detaljplanen. Behovet av 
åtgärder samt utformningen av dessa ska studeras i det fortsatta planarbetet 
tillsammans med Holmen AB. Holmen AB bekostar eventuella åtgärder vid 
en ombyggnad av vändplanen, i enligt med vad som regleras i 
markanvisningsavtalet. 

Vatten och avlopp 

Holmen AB bekostar den interna utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet 
från Sågverket 1.  

El/energi och tele med mera 

Holmen AB bekostar utbyggnaden av utbyggnaden av el samt fiber från 
Sågverket 1. 

Bygglov, anmälan och planavgift 

Planavgiften ingår i köpeskillingen som Holmen AB erlägger till 
kommunen. Holmen AB ombesörjer ansökan om bygglov samt bekostar 
densamma. 

6.4 Sociala konsekvenser 

Inom stadsplaneringen finns en rad olika aspekter ur socialt perspektiv att ta 
hänsyn till. Dock gäller dessa mångt och mycket för områden där människor 
ska bo, arbeta och vistas.  

Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv kommer en utveckling av aktuellt 
planområde innebära att befintliga arbetstillfällen bibehålls och eventuellt 
att även nya arbetstillfällen skapas inom verksamheten. Under 
byggnationstiden av verksamheten skapas nya arbetstillfällen.  

Området har begränsad tillgängligt för allmänheten idag och planområdet 
kommer även fortsättningsvis vara instängslat. Området har således liten 
påverkan vad gäller sociala aspekter så som jämställdhet, barnperspektiv 
och tillgänglighet.  

6.5 Konsekvenser för stadens attraktivitet 

Området är i nuläget utpekat som verksamhet och allmänheten har ingen 
eller begränsad tillgång till planområdet. Planförslaget kommer fortsatt att 
medge verksamhet samt kommer vara instängslad. Området har således liten 
påverkan vad gäller stadens attraktivitet. Dock kommer verksamhetens 
byggnadsvolymer påverka landskapsbilden, främst söderifrån (från 
Händelö, med mera). 
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7. Medverkande 

7.1 Tjänstemän 

Projektledare för detaljplanen har varit Karla Hentzel. Planhandlingarna har 
upprättats av Karla Hentzel, stadsbyggnadskontoret, detaljplanering och 
Marcus Söderström, stadsbyggnadskontoret, mark och exploatering. 

Detaljplanen har utarbetats i samverkan med följande tjänstemän inom 
Norrköpings kommun:  
Johan Lindqvist, tekniska kontoret, utveckling infrastruktur 
Gustav Palmquist, tekniska kontoret, drift park natur 
 

Stadsbyggnadskontoret 

Sani Muric Karla Hentzel 
processansvarig detaljplanering  planarkitekt 

 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 27(28) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2016/0339 214 
   

 

 

Referenser 

Utredningar för detaljplanen 

Dagvattenutredning Händelö 2:41, Ramböll, 2017-11-03 

Inventeringar och utredning av naturvärden i Öna på Malmölandet, 
Calluna, 2017-09-29 

Andra utredningar på Malmölandet av relevans 

Malmölandet och Händelö, Särskild arkeologisk utredning etapp 1, 
2008:2222, Arkeologikonsult, 2008 

Södra Malmölandet, Särskild arkeologisk utredning etapp 1, 2006:2087, 
Arkeologikonsult, 2006 

Norrköping Malmölandet Krustenhov 2:1 Översiktlig geoteknisk utredning 
(uppdragsnummer 10090148), WSP, 2007 

Riskutredning Farligt gods; Riskutredning av Nytt Industrispår Södra 
Malmölandet med anslutning till Kardonbanan, Atkins, 2017 

Kommunala handlingar och riktlinjer 

Avfallsplan 2013, Norrköpings kommun, 2013-08-26. 

Cykelplan för Norrköpings tätort 2006, Tekniska kontoret, Norrköpings 
kommun, 2006-01-26. 

Dagvatten, Riktlinjer för dagvattenhantering i Norrköpings kommun, 
Dagvattengruppen, Norrköpings kommun, 2009-03-19. 

Framtid Norrköping Översiktsplan 2002 - Utvecklingsplan för staden, 
Norrköpings kommun, 2002-05-23. 

Program för Malmölandet, Norrköpings kommun, 2017-11-14. 

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) 2013-2024, VA-gruppen, Norrköpings 
kommun, 2013-06-19. 

Åtgärdsprogram – PM10, Program för att sänka halterna av hälsoskadliga 
partiklar och andra föroreningar i Norrköpings kommun, Norrköpings 
kommun, 2006-06-07.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 28(28) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2016/0339 214 
   

 

 

Övriga referenskällor 

Bevarandeplan Natura 2000 - Malmölandets ekbackar, Länsstyrelsen 
Östergötland, 2012-12-19. 

Detaljerad översvämningskartering längs Motala ström, Roxen, Glan och 
Bråviken, Rapport nr. 2008-76, SMHI, 2009-05-25. 

Kompletterande beräkningar havsvattenstånd Bråviken, Rapport nr 2010-
60, SMHI, 2010-10-30. 

Kommuntäckande markradonundersökning Norrköpings kommun, 
SGI Statens geotekniska institut, Linköping 1990-01-16. 

Skyddsvärda träd i Östergötland, Inventering av alla grova och ihåliga träd 
utförd 1997-2008, Rapport 2008:13, Länsstyrelsen Östergötland, 2009. 

Natur och Kultur: miljöer i Östergötland, naturvårdsplan och 
kulturminnesprogram. Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1983. 

VISS Vatteninformationssystem Sverige, Länsstyrelsen, augusti 2014. 
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE649686-
151617 

Riktvärden för buller, Infrastrukturinriktning för framtiden, proposition 
1996/97:53, Riksdagen, 1997. 


