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Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad markanvändning från hamn 
och industri till ny innerstadsbebyggelse i en attraktiv stadsmiljö. Området 
ska ha bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet. Bostadsgårdar ska erbjuda 
viktiga funktioner och kvaliteter för boende. 

Planområdet utgör den andra etappen av utbyggnadsområdet Inre hamnen. 
Området är nära till kommersiell och offentligt service, det mesta beläget 
söder om Motala ström. Det ska bli ett högt markutnyttjande i ett centralt 
läge i staden med förhållandevis många bostäder och också goda 
förutsättningar för kommersiella lokaler i form av handel och kontor. 

Med utgångspunkt i detaljplaneprogrammet har stadsbyggnadsidén förfinats 
med idéer från programarbete, förslag från arkitekter, landskapsarkitekter 
och tilltänkta byggherrar, inspiration samt synpunkter från olika instanser, 
externt och internt inom kommunen. 

Den nya detaljplanen överensstämmer med och stödjer föreslagen 
användning i aktuella översiktsplaner. Länsstyrelsen har bedömt att det 
finns risk för betydande miljöpåverkan vid genomförande av planen och 
därför har en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 
gjorts. 

De nya kvartersformerna följer den äldre rutnätsstrukturen, kulör- och 
materialstrategier som har tagits fram för Inre hamnen etapp 1 utgår från 
den befintliga hamn- och industrimiljön med målsättning att bevara 
hamnkaraktären fast översatt i modern arkitektur. Strategin gäller även för 
etapp 2.  

Nya parkmiljöer, grönytor och planteringar kommer att anläggas, gatunätet 
får grönska i form av träd, planteringar och regnbäddar med buskar och 
perenner.  

Allén Norra Promenaden som gränsar till planområdet i norr omfattas både 
av generellt biotopskydd enligt miljöbalken och utgör byggnadsminne. 

Planen medför stora positiva sociala konsekvenser. Inom planområdet 
eftersträvas social mångfald och hållbarhet, utgångspunkten är att stadsdelen 
ska fungera för människor i olika stadier i livet. Planen medför stora 
positiva konsekvenser avseende människors tillgänglighet och 
omställningen till mer hållbara transporter.  

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
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1. Inledning 

1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser och illustrationer 
• Illustrationskarta i skala 1:2000 

Till planhandlingarna hör även: 
• Planbeskrivning 
• Miljökonsekvensbeskrivning  
• Kvalitetsprogram med bilagor: kulör- och materialstrategi 
• Grundkarta  
• Fastighetsförteckning  
• Samrådsredogörelse (vid granskning)  
• Granskningsutlåtande (vid antagande)  

 

Plankartan är juridiskt bindande. 

1.2 Planprocessen – en översikt av standardförfarande 
Den aktuella detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan-och 
bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

 

Figur 1. Planprocessen, Standardförfarande.  

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 samhällsplaneringsnämnden eller 
kommunfullmäktige. 
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När programmet har godkänts börjar arbetet med förslag till detaljplan. Ett 
samrådsförslag upprättas och skickas ut för samråd med länsstyrelsen, 
kommunala lantmäteri, övriga myndigheter, berörda fastighetsägare, 
kommunala enheter, med flera. 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 samhällsplaneringsnämnden eller kommunfullmäktige. 
För att ha rätt att överklaga den antagna planen måste skriftliga synpunkter 
ha lämnats in till kommunen senast innan granskningstiden gått ut.  

2. Planens huvuddrag 

2.1 Planområdet 
Planområdet utgör den andra etappen av utbyggnadsområdet Inre hamnen 
som ligger i stadsdelen Saltängen i Norrköping, cirka 10 minuters gångväg 
från centrala delarna av innerstaden och lika långt till järnvägsstationen. Det 
är nära till kommersiell och offentligt service, det mesta beläget söder om 
Motala ström. Det finns många arbetsplatser i västra Saltängen.  

Figur 2. Planområdets lokalisering i staden. 
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Figur 3. Planområdet  utgör andra etappen av utbyggnadsområdet Inre hamnen i 
förhållande till första etrappen. 

I Inre hamnen finns idag småindustriverksamheter, galleri, klätterhall, med 
mera. Det kommer att ske stora förändringar i närområdet med ytterligare 
omvandling från industri till innerstadskvarter i enlighet med pågående 
översiktsplanering.  

I och med att detaljplanen för Inre hamnens första etapp (Detaljplan för 
Kronomagasinet 1 med närområde) vann laga kraft sommaren 2018 har 
omvandlingen från hamn och industrimark till ny innerstadsbebyggelse 
påbörjats i Inre hamnen, se figur 3. 

Planområdet avgränsas i princip av Norra Promenaden i norr, Lotsgatan i 
öster, Saltängsgatan i söder samt Packhusgatan och i väster, se figur 4. Det 
innefattar i huvudsak kvartersmark då flera av de tvärgående gatorna ingår i 
detaljplanen för etapp 1.  
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 Figur 4. Planområdets avgränsning. 

Planområdet är cirka 10 hektar. Norrköpings kommun äger ungefär hälften 
av marken inom planområdet, resterande delar ägs av olika privata aktörer. 

Figur 5. Planområdet är markerat med en röd linje.. 
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2.2 Planens syfte och bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad markanvändning från hamn 
och industri till ny innerstadsbebyggelse i en attraktiv stadsmiljö. Området 
ska ha bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet. Bostadsgårdar ska erbjuda 
viktiga funktioner och kvaliteter för boende, se avsnittet 4.4 Friytor, 
kvartersmark. 

Det ska bli ett högt markutnyttjande i ett centralt läge i staden med 
förhållandevis många bostäder och också goda förutsättningar för 
kommersiella lokaler i form av handel och kontor. Detaljplanen möjliggör 
cirka 2000 lägenheter vilket innebär cirka 4000 personer boende samt cirka 
35 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. 

Bebyggelsen och framförallt bottenplanen ska medföra att de allmänna 
platserna upplevs som variationsrika både visuellt och funktionellt. På 
strategiska platser ska bottenvåningarna ha kommersiella lokaler. Kvarteren 
ska indelas i flera fastigheter. Byggnader ska ha olika storlekar, 
våningshöjder och utformning. Varje byggnad ska tillföra en egen karaktär 
och bidra till en variationsrik allmän plats. 

Den aktuella detaljplanen är den andra av två större planer för Inre hamnen. 
Med utgångspunkt i detaljplaneprogrammet har stadsbyggnadsidén förfinats 
med idéer från programarbete, förslag från arkitekter, landskapsarkitekter 
och tilltänkta byggherrar, inspiration samt synpunkter från olika instanser, 
externt och internt inom kommunen. 

3. Tidigare ställningstaganden  

3.1 Översiktsplanen 
Ny översiktsplan för staden antogs i kommunfullmäktige den 19 juni 2017. I 
avsnittet ”Utvecklingsområden för blandad bebyggelse och verksamheter” i 
översiktsplanen beskrivs området Inre hamnen som ett område för cirka 
5000 boende. Riktlinje för fortsatt planering av Inre hamnen är ”en urban, 
mångfacetterad, banbrytande och ansvarsfull arkitektur.” 

Gemensam översiktsplan (GÖP) för Linköping och Norrköping antagen 
2010 utgör del av kommunens översiktsplan. Den anger Inre hamnen som 
en del av den utvidgade stadskärnan i Norrköping: ”Saltängen ... i 
Norrköping liksom andra markytor nära resecentrumen behöver bebyggas 
tätt och stadsmässigt. Områdena bör få ett blandat innehåll med bostäder, 
service och en stor andel verksamheter som kan dra fördelar av den höga 
tillgängligheten.” (GÖP 2010, sid 56).  

Slutsats: 
Den nya detaljplanen överensstämmer med och stödjer föreslagen 
användning i aktuella översiktsplaner.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 10(79) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0516 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

3.2 Riksintressen 

Kulturmiljövård, Norrköpings stad 
Planområdet ligger precis utanför riksintresseområdet för kulturmiljövård, 
Norrköpings stad (E52), gränsen går väster om detaljplaneområdet. 
Länsstyrelsen har aviserat en översyn samt precisering av 
riksintresseområdet. I den pågående översynen föreslås att den nya gränsen 
ska ligga längre österut, så att några av kvarteren i den nu aktuella 
detaljplanen kommer att ingå i riksintresset.  

Kommunikationer, Norrköpings Hamn 
Hamnverksamheten har avvecklats inom planområdet. Trafikverkets har år 
2019 tagit fram en rapport om precisering av riksintresse för 
kommunikationer, Norrköpings hamn. Enligt rapporten omfattas land- och 
vattenområdet vid Inre hamnen inte av hamndelar som ingår i riksintresset. 
Hamnverksamheten vid Norra kajen är nu helt avvecklad med anledning av 
omvandlingen till bostadsområde. Verksamheten vid den Södra kajen 
kommer också att avvecklas. Som en konsekvens av stadsutvecklingen i 
centrala Norrköping sker nu istället en utveckling av hamnverksamheten 
bland annat i Pampushamnen på Händelö och vid Öhmansterminalen. 

Kommunikationer, Norrköpings flygplats  
Norrköpings flygplats utgör riksintresse och detaljplanen ligger inom 
skyddsområdet för flygplatsen. 

Totalförsvaret, Malmens flottiljflygplats, Linköpings kommun 
Detaljplanen ligger inom riksintresse för totalförsvaret, Malmens 
flottiljflygplats 

3.3 Strandskydd 
 
En mindre del av planområdet berörs av strandskyddszonen kring Motala 
ström som utgör 100 meter från strandlinje. Strandskyddet återinträder i 
enlighet med miljöbalken när en detaljplan upphävs eller ersätts med en ny 
detaljplan. För att strandskyddet ska kunna upphävas krävs att det finns 
särskilda skäl enligt miljöbalken 7 kapitlet 18 c §. 

I översiktsplan för staden står att inom de urbana strandzonerna väger 
stadsutvecklingsintresset tyngre än strandskyddets syften. 
Strandskyddsdispens ska ges vid detaljplaneläggning respektive 
bygglovgivning förutsatt att den allmänna tillgängligheten till stranden 
bevaras.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 11(79) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0516 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Strandskyddet upphävs enligt planbestämmelserna. De särskilda skäl som 
föreligger är att planområdet redan är ianspråktaget och att omvandlingen 
till innerstadskvarter är ett angeläget allmänt intresse i enlighet med 7 kap. 
18 c § punkt 1 och 5. Planen motverkar inte syftet med strandskyddet då fri 
passage inte hindras, allmänhetens tillgänglighet förbättras samt att villkor 
för rekreation och turism förbättras. 

3.4 Gällande detaljplaner 
Planområdet berörs av följande fyra gällande detaljplaner, (se figur 6). 

• Detaljplanen för Inre hamnens första etapp (detaljplan för 
Kronomagasinet 1 med närområde (del av Inre hamnen) inom 
Saltängen i Norrköping) vann laga kraft den 18 juli 2018. Planen för 
etapp 1 angränsar till aktuell detaljplan längs Saltängsgatan samt 
flera av de tvärgående gatorna inom etapp 2. Planbestämmelserna 
anger bland annat bostäder, centrumfunktioner, vård, park, lokal 
trafik, småbåtshamn, badanläggning och bryggor. 

• Stadsplan för kvarteret Ejdern, m.fl. inom stadsdelen Saltängen, 
1983-03-31, aktnummer 22A:1047. Planbestämmelserna för delen 
som omfattas av den aktuella planen anger användning industri, 
järnväg, hamn, lager och magasin, plantering/park och gata/torg. 

• Området omfattas även av detaljplan för kvarteret Buten, Nunnan  
m.fl. inom Saltängen, 1980-12-10, aktnummer 22 A:1041. 
Planbestämmelserna för delen som omfattas av den aktuella planen 
anger industri, järnväg, hamn, lager och magasin, plantering/park 
och gata/torg. 

• Detaljplan för del av kvarteret Nunnan inom Saltängen, 1988-05-26, 
aktnummer 22 A:1055. Planbestämmelserna anger kontor och 
handel samt bostad för tillsyn och parkeringsdäck. 
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Figur 6. Gällande detaljplaner som planområdet berörs av. 
 

3.5 Program för planområdet 
Program inför detaljplan för fastigheten Skeppsdockan 1 med närområde 
inom Saltängen i Norrköping godkändes av kommunfullmäktige den 25 
augusti 2014, se figur 7. 

En behovsbedömning har upprättats i samband med program för 
planområdet liksom en övergripande miljökonsekvensbeskrivning för hela 
Inre hamnen. Detaljplanens omfattning medför att en 
miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas även för detaljplanen som enbart 
infattar det aktuella planområdet. 
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Figur 7. planområdet markerat i rött i förhållande till  programområdet för Inre hamnen 
markerat i grönt. 

3.6 Övriga kommunala beslut 

Beslut om planläggning 
Den 7 december 2010 gav stadsplaneringsnämnden (nuvarande 
samhällsplaneringsnämnden) uppdrag att påbörja detaljplan med inledande 
program för del av fastigheten Skeppsdockan 1 med närområde. 

Den 17 april 2018 gav stadsplaneringsnämnden uppdrag att ta fram ett förslag 
till detaljplan för fastigheten Svanen 6 med närområde. 

4. Planförutsättningar och planförslag 

4.1 Mark- och vattenanvändning 

Befintlig användning 
Största delen av befintlig markanvändning inom planområdet är hamn och 
industri enligt gällande detaljplaner. Inom kvarteret Nunnan medger 
gällande detaljplan markanvändning kontor och handel. Den reella 
användningen av området består av ett flertal småföretag, små 
industriverksamheter, lager, klätterhall, galleri, ett antal bostadslägenheter 
och kontor. 
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Figur 8. Vy mot nord väst. Bilden är tagen innan sanering påbörjades inom Inre hamnens 
första etapp. Planområdet är markerat med rött.   

Föreslagen användning 
Den nya användningen av planområdet föreslås bli täta stadskvarter med ett 
blandat innehåll av bostäder, kontor, centrumverksamheter, restauranger, 
butiker med mera samt förskola. Allmän mark föreslås bestå av gator av 
olika karaktär samt en central park i mitten av planområdet.  

Inom Inre hamnens första etapp, direkt angränsande till planområdet, finns 
två lokalparker, tre fickparker ett torg och ett kajstråk med vistelseytor samt 
anlagda kanaler. I kanalerna och i befintliga Motala ström möjliggörs för 
bryggor, badanläggning och småbåtshamn.  
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4.2 Bebyggelseområden 

Övergripande stadsbyggnadsidé 
Kvartersformerna följer den äldre rutnätsstrukturen och utformas med i 
huvudsak slutna kvarter. Kvarteren kan innehålla släpp mellan husen men 
det ska vara tydligt avgränsat vad som är privat och offentligt med gårdar 
som på ett tydligt sätt tillhör de boende i kvarteret. Bebyggelsen ska 
placeras längs gata med undantag för större kvarter som även kan innehålla 
gårdshus för boende eller förskola.  

Kvarteren ska bebyggas med utgångspunkt i stadsrummens karaktär. Det 
innebär att det föreslås högre bebyggelse utmed de större stadsrummen, 
längs Promenaderna och utmed Saltängsgatan, medan det inne i 
kvartersstrukturen längs bostadsgatorna föreslås lägre bebyggelse.   

Mot de större stadsrummen och gatorna ska bebyggelsen ha en 
sammanhängande utformning och upplevas som en klassisk kvartersstad. 
Bebyggelsen ska ha en hög stadsmässighet med helt slutna kvarter som 
förstärker det kontinuerliga stadsrummet som gatorna utgör.  

Inne bland bostadsgatorna, i stadsdelens interiör, kan kvarteren ha en friare 
utformning med större blandning i byggnadstyper och utformning. 

Kvartersmark:  
KC kontor, centrumfunktioner 
BCD Bostäder, centrumfunktioner, vård 
S Skola 
BCDKP1 Bostäder, centrumfunktioner, vård, parkering under 

mark  
BCDKSP1 Bostäder, centrumfunktioner, vård, kontor, skola, 

parkering under mark 
BCDP1 Bostäder, centrumfunktioner, vård, parkering under 

mark 
KDCBP1                     Kontor, vård, centrumfunktioner, bostäder, parkering 

under mark 
 
E Teknisk anläggning, högsta totalhöjd 3,0 meter 
PCB Parkeringshus, centrumfunktioner, bostäder  
 
  
Allmänplatsmark: 
HUVUDGATA  Trafik mellan områden, spårväg med hållplats  
SPÅRVÄG  
GATA1  Lokaltrafik   
GATA2  Lokaltrafik, gångfart   
PARK  Anlagd park  
TORG   Torg 
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Kvarteren kan vara mer öppna, eventuella släpp mellan husen ska placeras 
här. I stadsdelens inre återfinns en större brokighet och småskalighet, något 
som det gamla industrispåret ”diagonalen” som skär igenom strukturen 
starkt bidrar till. 

Figur 9. Stadsbyggnadsprinciper för stadsdelsens interiör och exteriör. Röda linjen visar 
genomfartsgator inom området medan svarta linjer visar lokal- och kvartersgator. 

Karaktärsdrag (egenskaper, form, material) 

I Inre hamnens första etapp finns de stora besöksmålen så som kajen, 
kanalerna och baden. I utformningen av etapp 1 låg stort fokus på Inre 
hamnen som destination. Med höga ambitioner både för landskapets och 
byggnadernas gestaltning utformades Inre hamnens första etapp för att bli 
ett vardagsrum för hela staden.  

Etapp 2 har ett annat, inte lika publikt läge. De höga ambitionerna för 
områdets gestaltning ska självklart följa med in i den andra etappen, men 
karaktären blir lugnare och med större fokus på boendemiljö och funktioner 
knutna till bostaden. Andra etappen blir sammanfattningsvis mindre till för 
staden och mer för de boende. 

Detta betyder dock inte att etapp 2 ska utformas som en isolerad 
bostadsenklav med enbart bostäder, hela Inre hamnen ska bli en levande 
bland- och kvartersstad. En blandning av funktioner, byggnadstyper och 
boendeformer ska ske inom rutnätsplanens ramar, där kvarteren har en 
offentlig utsida och en mer privat och informell insida och gårdsmiljö. 
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Målsättningen är att skapa en urban boendemiljö där stadens fördelar så som 
närhet till service och levande gatumiljöer kombineras med höga 
bostadskvaliteter. 

Arkitektur 
Kvarteren ska delas upp i flera fastigheter och byggnader. Byggnaderna ska 
vara tydligt avgränsade och urskiljbara från varandra med en egen 
individuell utformning och karaktär. Kvarteren ska inte ha en och samma 
gestaltning utan innehålla en variation i utformning, både i form och i 
fasadgestaltning. 

Figur 10. Vision för kvarteret med Mattsons huvudkontor samt den äldre gårdsbyggnaden 
som innehållit stall. Bild: Brabo, Gehl. 
 
Utformning av ny bebyggelse ska följa kvalitetsprogrammet som är en del 
av planhandlingarna. Till kvalitetsprogrammet finns en bilaga med kulör- 
och materialstrategi som tagits fram för Inre hamnen. Den gäller för hela 
stadsdelen och ska fungera som underlag och följas vid kommande 
bygglovsprövningar. Strategin utgår från den befintliga hamn- och 
industrimiljön med målsättning att bevara hamnkaraktären fast översatt i 
modern arkitektur. Kulörer och material från befintlig miljö presenteras 
samt en strategi för hur de ska användas inom området. På plankartan 
regleras utformningsprinciper enligt nedan: 
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På plankartan 
utseende 

 

Bottenvåningar 
Bottenvåningarna har stor betydelse för upplevelsen av stadsrummet och ska 
generellt ha en minsta rumshöjd om 3,5 meter så att det går att använda dem 
för olika funktioner. Detaljplanen ställer krav på centrumfunktioner i 
strategiska lägen genom planbestämmelserna e1 och e2 på plankartan. 

Utformning av ny bebyggelse och yttre miljö ska följa principerna i det 
kvalitetsprogram med bilaga: kulör- och materialstrategi som är en del av 
detaljplanen. 

Bebyggelsen ska tydligt delas upp i flera huskroppar som är 
urskiljningsbara sinsemellan genom variation i höjd, volym och val av 
fasadmaterial. 

Lägsta höjd underkant bjälklag i bottenplan mot allmän platsmark är 3,5 
meter. 

Normal våning för bostäder ska ha rumshöjd max 3,0 meter och för 
kontor max 4,0 meter. 

Hisstorn och ventilation ska utformas under tak alternativt vara indraget 
från allmän plats, minst 2,0 meter. Ventilation får inte utgöra ytterligare 
egen våning. 

Vid utbyggnader över allmän gata eller park får balkong och burspråk 
utföras totalt högst 1,0 meter från fasadliv samt lägst 3,5 meter över mark 
på anslutande allmän plats.  

Del av balkong över allmän gata eller park får inte glasas in.  

Entrédörr får inte slå ut över allmän platsmark. 

Parkering får inte anordnas mot allmän plats i bottenvåning, gäller ett 
djup av sex meter från fasad. Om parkering anordnas i halvt nedsänkt 
våningsplan med en höjd om max en meter från marknivå till underkant 
bjälklag får detta göras mot allmän plats. 

Bostadsentréer ska placeras mot intilliggande allmän gata och vara 
genomgående från gata till gård. Om bostad finns i bottenvåning och är 
placerad mot gata ska entré ske direkt från gatan. 

För bostadskvarteren ska yta för småbarnslek anordnas. Där har förskolor 
placerats i bostadskvarter ska gården utformas så att den i sin helhet kan 
utnyttjas av både förskolebarn och boende. 
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På plankartan 
utnyttjandegrad 

 

Där bestämmelsen är inom två eller flera egenskapsområden invid varandra 
är det den sammanlagda arean av dessa egenskapsområden som ska 
användas i beräkningen av lokalytans storlek, se figur 11. Lokalytan 
behöver inte fördelas jämn inom gemenskapsområden. 

                                          
Figur 11. Minst 50 procent av den sammanlagda arean (A+B) utgörs av lokalen i 
bottenplan (gråmarkerad yta). Fördelning av lokalytan behöver dock vara jämlik inom A 
och B. 

Gränsen mellan inomhus och utomhus är avgörande för hur bottenvåningen 
uppfattas. Mot allmän plats föreslås entréer till lokaler, trapphus och 
bostadskomplement utformas med väl anvisade entréer utan nivåskillnad 
och med stora fönsterpartier. Extra omsorg i utformningen, sittplatser, 
effektbelysning med mera är också viktigt för helhetsintrycket.   

Entréer ska i möjligaste mån placeras mot gata eller allmän plats. Om bostad 
finns i bottenvåning och är placerad mot gata ska entré i huvudsak ske direkt 
från gatan. 

e1             Bottenvåningen ska minst 50 procent utgöras av lokalyta för 
                centrumverksamhet, exempelvis butikslokal. 
 

e2              Bottenvåningen ska minst 25 procent utgöras av lokalyta för 
                centrumverksamhet, exempelvis butikslokal. 
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På plankartan 
utseende 

Figur 12. Vision för ny bebyggelse längs gränden (en kvartersgatan inom kvarteret genom 
kvarteret Svanen 6). Bild: Brabo, Gehl. 

Tak 
För stadsrummet har det, förutom hur bottenvåningarna utformas och ges ett 
innehåll, stor betydelse hur byggnaderna avslutas med olika 
takutformningar. Kvarteren ska innehålla en variation av takutformningar 
där sadeltak och indragna takvåningar kan blandas med karaktärsskapande 
sågtandstak och generösa gröna takterrasser. 

Balkonger 
Även balkongernas utformning har stor inverkan på stadsrummet. Krav för 
lägsta höjd från gata samt hur mycket balkongerna får skjuta ut över allmän 
platsmark finns i detaljplanen. Liksom anvisningar om att balkonger tydligt 
ska integreras i utformningen i varje enskilt byggnadsobjekt. 

 

 

Kulturmiljö 
Inre hamnen har historiskt sett haft stor betydelse för Norrköping som 
industristad. Planområdet ligger i en del av staden som ständigt varit i 
förändring, från betade strandängar och fiske till varvsindustri, handel och 
storskalig logistikverksamhet. Kontinuerlig anpassning till nya 
verksamheter och utmaningar har medfört att en större andel av den äldre 
bebyggelsen inom stadsdelen har rivits/byggts om eller har ändrat karaktär. 
Det finns ett flertal äldre historiska strukturer kvar, rutnätet och 1800-talets 
järnvägsspår som skär diagonalt i öst-västlig riktning genom stadsdelen.  

Utformning av ny bebyggelse och yttre miljö ska följa principerna i det 
kvalitetsprogram med bilaga: kulör- och materialstrategin som är en del 
av detaljplanen. 
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En inventering och klassificering av planområdets kulturmiljöer och 
byggnader har genomförts 2019. En stor del av bebyggelsen inom 
planområdet har kommit till efter 1980, ofta i samband med att äldre 
bebyggelse rivits. De nyare byggnaderna är uppförda för mindre industrier 
eller lagerverksamhet och ibland som kontor.  

Inom fastigheten Svanen 6 ligger ett kontorshus från 1919 ritat av 
stadsarkitekt Karl Flodin. I anslutning till byggnaden finns ett stall och 
vagnsbod från samma år. Stallet är tillbyggt några år efter att det uppfördes. 
Dessa byggnader, har högsta kulturhistoriska värde enligt 
byggnadsinventeringen och kommer att bevaras och får skydd i detaljplanen 
med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. På detta sätt görs dessa 
kulturhistoriska tillgångar mer tillgängliga för allmänheten.  

Figur 13. Kontorshus från 1919. 

Två magasinsbyggnader, figur 14 inom kvarteret Svanen, uppförda 1949 har 
högsta kulturhistoriska värde enligt byggnadsinventeringen. Dessa 
byggnader har rivits för att möjliggöra den aktuella stadsomvandlingen 
inom området. En rivningsdokumentation har tagits fram med syftet att 
komplettera befintligt inventeringsmaterial, fotomaterial och drönarmaterial 
med mer antikvariskt underlag som redogör för eftervärlden vad som fanns 
på platsen innan stadsomvandlingen påbörjades.  
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Figur 14. Magasinbyggnader från 1939. 

På fastigheten Nunnan 19 vid Packhusgatan i områdets västra del finns två 
hus uppförda 1903 respektive 1922, figur 15. Byggnaderna är förhållandevis 
oförändrade och har ett stort värde för miljön i övergången mellan östra och 
västra Saltängen. Dessa byggnader kommer att få skyddsbestämmelser i 
detaljplanen.  

Figur 15. Bostadshus och kontor på fastighten nunnan 19. 
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Figur 16.  Karta från byggnadsinventering. Planområdets gräns vasas i orange. 
 

 

Byggnadsminne 
I norra delen av planområdet ligger Norra Promenaden. I Norra Promenaden 
finns lindalléer som till större delen planterades i slutet på 1800-talet. De 
utgör ett byggnadsminne sedan 1994 och skyddsområdet omfattar hela 
gaturummet från kvartersmark till kvartersmark. Alléerna omfattas även av 
det generella biotopskyddet enligt miljöbalken. Promenaden utgör en viktig 
del av Norrköpings stadsstruktur och ramar in Inre hamnen mot norr. Den är 
främst ett parkstråk för gående och cyklister men kan även få viktiga sociala 
och rekreativa värden i denna del av staden. Stråket knyter samman Inre 
hamnen och dess grönstruktur med övriga stadens. Utformningen av allmän 
plats längs promenaderna utförs med en grönyta med trädgårdskaraktär i 
direkt anslutning till bebyggelse som förstärker promenadernas historiska 
karaktär, se tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för mer 
information. 

Bebyggelse som föreslås bevaras regleras med r, rivningsförbud och q, 
skyddsbestämmelse. 

Plankartan 
Kulturmiljö- 
skyddsbestämmelse 
och rivningsförbud 
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Vid utformning av den enkelriktade nya lokalgata som måste tillskapas 
läggs Norra promenaden för angöring till bostäderna, läggs fokus på värden 
för vistelse och en god boendemiljö samt tillgänglighets- och säker-
hetsaspekter. Gatan inkluderas i den intilliggande grönytan/vistelsemiljön, 
vilket signalerar att gatan är ett stråk för främst fotgängare och cyklister.  

Norra Promenaden ansluter till grönområdena kring Johannisborgs 
slottsruin. Detta område kan i framtiden utvecklas till en viktig stadspark för 
invånarna i Butängen och Inre hamnen, men också för hela Norrköping. Den 
gamla stormaktsborgens ruin Johannisborgs och dess omgivningar kan i 
framtiden utvecklas till ett parkområde som på ett unikt sätt kombinerar 
kulturhistoria, natur och rekreation. Redan idag finns här öppna grönytor 
och bollplaner som möjliggör olika typer av rekreation. 

Där den nya Parallellgatan är tänkt att anläggas, är det vissa delar av 
sträckan som idag är hårdgjord relativt nära inpå träden, och andra sträckor 
som utgörs av gräsytor. Schakt för vägöverbyggnad och ledningar kan 
komma att påverka trädens rotsystem negativt, se skriften ”Standard vid 
skyddande av träd 2.0". Där det idag är hårdgjort närmare träden än 
Parallellgatans sträckning kommer trädens livsbetingelser kunna förbättras. 
Rotsystemen har på senare tid påverkats av olika entreprenadarbeten så som 
ledningsgrävningar och transporter med tunga fordon. En sammanställning 
av dessa arbeten och samt en utredning som visar på trädens skick idag samt 
hur olika åtgärder kan komma att påverka dem ska utföras som underlag till 
detaljprojektering och detaljplanen inför granskningsskedet. Denna 
utredning ska även ge råd om hur skador på träden undviks samt förslag på 
åtgärder som kan förbättra deras livsbetingelser. 

När hamnbron på sikt ersätts med en ny passage i Östra Promenadens 
förlängning, vilket planförslaget medger så försvinner Packhusrondellen 
som utgör den största luckan i Norra Promenaden. Denna kan då ersättas av 
träd och en mindre stadsgata anläggs istället öster om Packhusrondellen.  

En ansökan om ingrepp i byggnadsminnet kommer att göras. Inledande 
möte med länsstyrelsen kommer därför att hållas innan detaljplanen ställs ut 
för granskningsskedet. 
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Figur 17. Principsektion för Parallellgata till Norra Promenaden. Gatan utformas med 
grönyta i direkt anslutning till bebyggelse likt bland annat Östra och Södra promenaden. 

Närområdets innehåll 
Inre hamnen idag innehåller främst småskalig industriverksamhet. I den 
framtida stadsdelen Inre hamnen planeras för innerstadsbebyggelse av 
blandstadskaraktär. Här kommer det finnas bostäder, arbetsplatser, 
närservice och kommersiella varsamheter som restauranger och butiker.  

Handel  
Handel och centrumverksamhet kommer främst att lokaliseras i bottenplan i 
strategiska lägen längs större gator eller platser. Områdets huvudgata, 
Saltängsgatan kommer att innehålla flera lokaler, liksom den nya 
förlängningen av Östra Promenaden, Jungfrugatan. Inom etapp 2 är det 
främst de platsbildningar som skapas av diagonalens genomskärning som 
får flera lägen för lokaler. 

Förskola och skola 
Planområdet kommer att innehålla några möjliga tomter för etablering av 
förskola. Den inre triangelformade tomten som skapas genom diagonalen, 
(siffra 1 i figur 18), är primära läget för en förskola med maximalt fyra 
avdelningar (motsvarande cirka 80 barn). Där kan förskoleverksamheten få 
en fristående egen tomt utan samnyttjande med andra funktioner.  
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I två av de större bostadskvarteren möjliggörs för förskoleverksamhet 
integrerat i bostadskvarter med förskolegårdar in mot kvarterets innergård 
(siffra 2 och 3 i figur 18). 

Figur 18. Lokalisering av förskola inom planområdet. 

Följande punkter upplyser Boverket om beträffande krav på friytor: 

 Utifrån studier och aktuell forskning har flera kommuner tagit fram 
egna riktlinjer, med rekommenderade mått för friyta. Sådana 
riktlinjer är inte bindande men kan vara ett stöd vid handläggning av 
detaljplaner, bygglov och tillsynsärenden. 

 Vid bedömning av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till 
både storleken på friytan per barn och till den totala storleken på 
friytan. Ett rimligt mått på friytan kan vara 40 kvadratmeter per barn 
i förskolan och 30 kvadratmeter per barn i grundskolan. 

 Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 
3000 kvadratmeter. På en gård som är mindre, oavsett antal barn kan 
en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt 
som tillgodoser deras behov. (Mårtensson, Boldemann, o.a.2009). 

 Friytan bör vara så rymligt att det utan svårighet eller risk för 
omfattande slitage går att ordna varierande terräng- och 
vegetationsförhållanden. 

I bedömningen av storlek och kvalitéter kan även tillgång på tillgänglighet 
till närliggande lekområde, parker och grönområden, bollplaner, 
idrottsplaner, bad och naturområden för orientering, skidåkning och 
exkursioner ingå. 

I dagsläge finns inga antagna riktlinjer gällande mått för friytor för 
skola/förskoleverksamheter i Norrköpings kommun. Med tanke på 
planområdets centrala läge är möjligheten för att kunna planera 
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förskoleverksamheter med stora tomter begränsad. Den planerade 
triangeltomten för förskola inom området ligger i direkt anslutning till park- 
och aktivitetsstråket utmed Brännerigatan som gör det enkelt för 
verksamheten att kunna planera utflykter utanför förskolan. Brännerigatan 
är ett stråk främst anpassat för gång-och cykeltrafik vilket gör att den inte 
heller utgör en barriär. 

Gestaltning och utformning av förskolebyggnaden och utemiljön behöver 
studeras vidare i genomförandefasen. Möjlighet att använda exempelvis 
delar av takytan på ett kreativt sätt som en naturlig fortsättning av gårdsytan 
på marken med varierad topografi kan vara ett sätt att skapa mer friytor. 
Samtidigt genom kreativa lösningar ges barnen utrymme för fantasi och 
kreativitet i lek och lärande. Även viktigt att lastytor, parkeringar, 
komplementbyggnader inte ska ta utrymme från värdefull gårdsyta. 

Att gården har stora ytor av vildväxt natur är en viktig del av planeringen av 
förskolegården. Hur förskolegården är utformad har mycket stort 
påverkan på barnens utveckling vad gäller motorik, koncentrationsförmåga, 
lek, hur mycket barnen rör på sig, hur mycket vitamin D de får i sig eller hur 
mycket ultraviolett strålning de utsätts för. Därför är det även mycket viktigt 
att skuggande träd och buskage finns på gården. 

Utformningen av förskolan ska studeras genom en arkitekttävling. En 
gestaltningsbilaga som beskriver gestaltningsidéerna beträffande utformning 
av förskolebyggnaden och utemiljön kommer att tas fram.  

Figur 19. Takytan kan användas så att delar av ytan utformas som gårdsyta som integreras 
med gårdsytan på mark på ett fantasifull sätt. Bild: Det Röde Hjorne förskola i 
Köpenhamn. 

För de fall där förskolor placeras i bostadskvarter ska bostadsgården 
utformas så att den i sin helhet kan nyttjas av både förskolebarn och boende. 
Gården ska inte delas av staket eller stängsel, utan istället ges en tydlig 
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utformning som visar vilka ytor som lämpar sig bäst för barn respektive 
andra grupper av användare. Det bör skapas ett flertal rumsbildningar så att 
både boende och förskolebarn kan vistas ute samtidigt och hitta en skyddad 
plats. 

Det är även viktigt att se över hur ytan kan skapa mervärden, exempelvis 
genom att bidra till ekosystemtjänster som infiltration av dagvatten samt 
ökade sinnesintryck och en mer varierad lek. Man har i studier konstaterat 
att upplevelsen av slitna naturliga material inte upplevs lika negativ som 
slitna konstgjorda material, vilket gör att det här, där ytorna är begränsade är 
lämpligt att skapa mer naturlika miljöer. Naturlika miljöer med 
terrängvariation och en mångfald av växter, ytskikt och former ger även 
högre upplevelsevärden och fler ekosystemtjänster. 

Murergården i Köpenhamn är ett gott exempel där en form av samnyttjande 
uppnåtts på mycket liten yta. Denna gård på endast 1000 kvadratmeter och 
nyttjas av 60 förskolebarn och 100 fritidsbarn. Gården innehåller både 
varierad terräng, olika naturliga markmaterial, planteringar och träd samt 
många olika aktivitetsmöjligheter och rumsbildningar. 

     
Figur 20. Murergården i Köpenhamn, Landskapsarkitekt Helle Nebelong. 
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Figur 21. Murergården i Köpenhamn, Landskapsarkitekt Helle Nebelong. 

Stadsdelen kommer att generera behov av skola. Detta har dock bedömts 
bättre kunna lösas på platser utanför men i direkt anslutning till Inre hamnen 
på ytor som tillåter större etableringar och bättre möjlighet till friyta. Ett 
möjligt läge är norr om planområdet, i anslutning till den framtida 
stadsparken vid Johannisborg. Ett annat är söder om planområdet inom 
området Sylten/Tegelängen. Båda lägena är beroende av bra färdvägar för 
skolbarn, trygg passage över Norra Promenaden samt gång-och cykelbro 
över Motala ström.  

Kontor 
Etapp 2 innehåller redan i dagsläget kontor, bland annat Stadiums 
huvudkontor utmed Norra Promenaden, i nära anslutning till 
centralstationen och Hamnbron. Tanken är att ett nytt huvudkontor ersätter 
den nuvarande kontorsbyggnaden som blir en entrébyggnad till den nya 
stadsdelen. Kontoren byggs delvis som huvudkontor för sportföretaget 
Stadium, vilket ska avspeglas både i byggnaderna och i deras kringliggande 
funktioner.  
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Figur 22. Visionsbild för sportaktiviteter som del av den offentliga miljöns gestaltning, 
Bild: Eklöfs, Brabo, How arkitekter AB. 

Det finns ett förslag om att Slottsgränden öster om kvarteret gestaltas som 
ett aktivitetsstråk med sport och hälsosam livsstil som tema. Utformningen 
av gatan behöver samtidigt följa kommunens målbild för gator inom Inre 
hamnen. Inför detaljprojektering av gatan behöver frågan diskuteras och 
samordnas mellan kommunen och exploatören. 

Byggnaderna ska placera sig i kvartersstrukturen samtidigt som kvarteret i 
sin helhet får en tydlig identitet. Den stora byggnadsskalan delas in i mindre 
enheter med skiftande höjd och kulörsättning. En ambition är att det 
förhöjda entréplanet i de olika huskropparna ska tillåtas variera mycket i sin 
utformning beroende på vilka verksamheter de förväntas innehålla, till 
exempel coworking (kontorskollektiv), butik eller caféservering. 
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Figur 23. Visionsbild för hur Slottsgränden kan utformas. Bild: Eklöfs, Brabo, How 
arkitekter AB. 

 

Figur 24. Visionsbild för nytt huvudkontor för Stadium. Bild: Eklöfs, Brabo, How arkitekter 
AB. 

Två innergårdar ger dagsljus till alla arbetsplatser, gårdarna kommer 
eventuellt att vara överglasade. Parkering löses i intilliggande 
parkeringshus. 

Inom etappen finns flera lägen som kan vara lämpliga för 
kontorsverksamhet, framför allt ut mot promenaderna och Packhusgatan. 

Parkeringshus 
Etapp två innehåller ett parkeringshus i västra delen av planområdet inom 
kvarteret Nunnan. Parkeringshuset som inrymmer cirka 600 platser kan 
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försörja bostäderna inom området. Parkeringshuset kommer att innehålla 
kontor och centrumverksamhet utmed packhusgatan.  
 
Övriga funktioner 
Målbilden med den blandade staden innebär också att kategoriboende för 
seniorer, studerande, etcetera ska integreras i kvartersbebyggelsen. 
Äldreboende med vårdbehov bör också finnas och kan byggas i kvarteren 
med användning D-vård.  

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

4.3 Natur 

Mark och vegetation 
Den inventering av naturmiljön som gjordes inom Inre hamnen år 2012 
visade på få naturvärden inom detaljplaneområdet, majoriteten av ytorna i 
området är hårdgjorda. Tidigare fanns ett mindre bestånd med almar med ett 
visst naturvärde men dessa är nedtagna.  

I norra delen av planområdet finns lindallén Norra Promenaden. Träden är 
till större delen planterade i slutet av 1800-talet. Norra Promenaden utgör 
byggnadsminne och skyddsområdet omfattar hela gaturummet från 
kvartersmark till kvartersmark. Allén omfattas även av generellt 
biotopskydd enligt miljöbalken. 2013 gjordes en insektsinventering som 
visade att det finns en del rödlistade arter, men att förekomsten är relativt 
låg på grund av att allén har skötts regelbundet och att den ligger så pass 
isolerat i stadsmiljön, samt att avståndet till andra värdefulla lindmiljöer är 
stort. Bristen på närhet till inhemska blommande buskar kan också vara en 
orsak. 

Omvandlingen till innerstadskvarter kommer medverka till att biologiska 
värden tillförs med planteringar av träd och annan vegetation, utmed gator 
och i parkmark, till exempel genom de regnbäddar som ska vara en del av 
dagvattenhanteringen. Marken kommer att höjas för att anpassas till 
framtida klimatförändringar, se rubrik Översvämning. 

Fornlämningar 
En arkeologisk utredning av planområdet pågår efter beslut från 
länsstyrelsen. Resultatet av utredningen kommer att bearbetas i 
granskningshandlingarna. Utredningens syfte är att reda ut vilka områden 
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inom resterande Inre hamnen som behöver slutundersökas, genom 
kartavläsning samt provgropar vid behov och tillgänglighet.   

Markens beskaffenhet  
Planområdet ligger i Motala ströms mynning i Bråviken och utgörs av ett 
låglänt delta som successivt tagits i anspråk för bebyggelse. Området utgörs 
av relativt plan utfylld mark. 

Jorden i området består överst av fyllnadsmassor som ligger på naturliga 
jordar som består av lera och silt på friktionsjord ovan berg. Den befintliga 
fyllningen som är cirka 1 meter djup bedöms främst bestå av sand, silt och 
grus men kan även  innehålla  aska, tegel, lera  och gyttja. Lerlagret under 
fyllningen  underlagras i sin tur av silt med ett lager grövre friktionsmaterial 
innan berg. Borrstopp i fast lagrad friktionsjord, block eller på berg har 
erhållits cirka 20 till 25 meter under befintlig markyta. Lerlagret är mellan 8 
och 24 m mäktigt inom planområdet. 

Figur 25. Planområdet är markerat med en röd linje. Förklaring av färgfälten: rosa med 
vita streck =svämsediment, gult med vita streck= ler—silt. Bild: SGU:s WMS-tjänst. 

Grundläggningsförhållandena inom planområdet är i grunden svårhanterliga 
och marken är sättningsbenägen, det vill säga om marken utsätts för en 
belastningsökning inträffar sättningar.  

Förstärkningsåtgärder  
Planområdet har höjdsatts med en minsta marknivå på  + 2,5 meter över 
havet efter beräknat högsta vattenstånd vid översvämning år 2100 orsakad 
av en stigande havsnivå. När uppfyllnad sker kan sättningar uppkomma, 
vilket inte anses acceptabelt. För att undvika detta kan förstärkningsåtgärder 
i form av till exempel lastkompensation med lättfyllnadsmaterial utföras.  
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På plankartan 
markens 
anordnande 

Laster på kvartersmark i form av uppfyllningar, byggnader eller liknande 
ska, utifrån dimensionering med avseende på upplyftning, lastkompenseras 
maximalt.  

 

 Figur 26. Kartbild som visar befintliga höjder i området och som ska vara utgångspunkt 
för den lastkompensation som behöver genomföras i området. 

 
Grundläggning av byggnader  
Ny bebyggelse ska grundläggas genomgående med stödpålar ned till fast 
botten eller berg. Om lägsta golv ligger lägre än framtida högvattenstånd 
ska källare utföras vattentät eller säkerställas med andra tekniska lösningar.  

Inför beslut om startbesked ska detaljerad geoteknisk undersökning göras 
som redovisar förutsättningar för schaktning, grundläggning med mera. 

4.4 Friytor  
I Inre hamnen kommer det att finnas olika mötesplatser med olika kvaliteter 
för boende och arbetande i området, Norrköpingsbor och besökare i staden.  

Kanontorget, Varvsparken med bad och torget i områdets centrala del, 
kajstråket, kanalerna och småbåtshamnen i etapp 1, parkstråket med 
aktiviteter längs Brännerigatan i etapp 2 samt Norra promenaden som 
promenadstråk och allén som binder samman Inre hamnens grönstruktur 
med den omgivande stadens parkmark, kommer att bli de viktigaste 
mötesplatserna i området.  

De här platserna ska utformas med extra omsorg och ge hög vistelsekvalitet. 
Samtliga offentliga stadsrum utformas med hög kvalitet avseende 

Laster på kvartersmak i form av uppfyllningar, byggnader eller liknande får 
inte medföra tillskottslaster inom vägområde, allmän platsmark. 
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upplevelse, gestaltning, funktion och material. Sittmöjligheter, lek, grönska 
och dagvattenhantering är naturliga inslag. Konstnärlig gestaltning, 
färgsättning och ljusdesign integreras tidigt i processen vid utformningen av 
de offentliga rummen. Målbilden för ytorna är att de tillsammans ska 
uppfylla de kommunala mål som finns för allmän plats Norrköpings 
stadsdelar.  

på grund av att det har varit svårt att tillskapa stora sammanhängande 
allmänplatsytor i planeringen av allmän plats i Inre hamnen så valdes 
inriktningen att inte samla alla värden i en större sammanhängande yta inom 
området, utan att istället integrera värdena på olika platser inom strukturen 
så mycket som möjligt. Ytornas innehåll har analyserats och planerats med 
grund i de sociotopvärden som finns med i kommunens sociotopkartering. 
Målbilden sattes upp innebär att det inom Inre hamnen etapp 1 och 2 ska 
finnas: 

• Totalt 3 hektar grönyta/vistelseyta riktad till boende och besökare i 
stadsdelen, med värden även för övriga staden (motsvarande 
stadsdelspark). Där ytan uppnås genom en sammanräkning av de 
platser som riktar sig till hela staden/stadsdelen.(Kanontorget, 
Skeppskajen, Varvsparken, rasphusplan, Brännerigatan) 

• Totalt 1,2 hektar kompletterande grönyta/vistelseyta riktad till de 
närboende (motsvarande 2 styckna lokalparker inom varje etapp). I 
båda etapperna uppnås denna yta då ett flertal mindre platser 
summeras. (Munkparken, kanalrummet, Kolgårdsparken, 
Åbodparken, Diagonalen med platsbildningar, Norra promenaden)  

• En bred variation av värden för aktivitet och vistelse, där alla 
sociotopvärden (ur den kommunala sociotopkarteringen) som är 
möjliga att integrera i en kvartersstad finns representerade.  

För etapp 2 innebär detta att värden för vistelse fortsatt behöver bevakas i 
utvecklingen, till exempel att grönska får tillräcklig plats framför allt längs 
diagonalen och att de förblir skyddade från biltrafik i så stor utsträckning 
som möjligt. För stadsdelen i stort innebär det även att värden som är knutna 
till stora sammanhängande ytor bör bevakas i utvecklingen av kringliggande 
områden.  
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Figur 27. olika typer av ytor med värden för vistelse inom etapp1 och 2. 

Parkmark 
Det nord-sydgående parkstråket längs Brännerigatan hör till Inre hamnens 
bärande struktur. Stråket blir en viktig grön länk som binder samman den 
centrala parken i etapp 1, Varvsparken, med en framtida stadspark vid 
Johannisborg.  

Parken utformas som ett park- och aktivitetsstråk med fokus på aktiviteter 
för de yngre målgrupperna. Parken kommer att ha en dubbel funktion, 
förutom park kommer den även att fungera som utjämningsmagasin för 
dagvatten vid 100-årsregn. Det nedsänkta parkstråket omges av enkelriktade 
gator, det har en grön karaktär med trädplantering både längs stråkets 
långsidor och i den nedsänkta delen. Den västra sidan kan utföras med en 
planterad slänt och den östra sidan utformas med anlagda gradänger, 
trappor, ramper och sittytor i bra solläge.  
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Figur 28. Visionsbild från aktivitetsparken längs Brännerigatan. Bild: Nyréns. 

 

Figur 29. Visionsbild från aktivitetsstråket och korsande gång- och cykelväg.  

Norra Promenaden utgör en viktig del av Norrköpings stadsstruktur och 
ramar in Inre hamnen mot norr. Den är främst parkstråk för gående och 
cyklister men kan även få viktiga sociala och rekreativa värden i denna del 
av staden. Stråket knyter samman Inre hamnens grönstruktur med övriga 
stadens och behövs som yta för lokalpark för att man ska uppnå den målbild 
som nämns i texten ovan. Utformningen av allmän plats längs 
promenaderna utförs med en grönyta i anslutning till bebyggelse som 
förstärker promenadernas historiska karaktär.  
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Figur 30. Visionsflygbild  som visar inre hamnen i förhållande till Norra promenaden. 

Vid utformning av den lokalgata som måste tillskapas längs Promenaden 
läggs fokus på värden för vistelse, en god boendemiljö, tillgänglighets- och 
säkerhetsaspekter samt åtgärder som i längden förbättrar trädens livsmiljö. 
Gatan är enkelriktad och inkluderas i den intilliggande 
grönytan/vistelsemiljön, vilket signalerar att gatan är ett stråk för främst 
fotgängare och cyklister.  

Norra Promenaden ansluter till grönområdena kring Johannisborgs 
slottsruin. Detta område kan i framtiden utvecklas till en viktig stadspark för 
invånarna i Butängen och Inre hamnen, men också för hela Norrköping. Den 
gamla stormaktsborgens ruin och dess omgivningar kan i framtiden utveck-
las till ett parkområde som på ett unikt sätt kombinerar kulturhistoria, natur 
och rekreation. Redan idag finns här öppna grönytor och bollplaner som 
möjliggör olika typer av rekreation. Det blir därför viktigt att skapa en trygg 
och säker passage över Norra promenaden här, då flera av dessa 
sociotopvärden saknas i Inre hamnen.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 39(79) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0516 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Figur 31. Visionsbild från lokalgatan utmed Norra promenaden med grönyta i anslutning 
till bebyggelsen. 

Figur 32. Aktivitetsstråket på Brännerigatan i förhållande till norra promenaden och 
Butängen. 

Torg och platsbildningar 
Diagonalen med industrispår (inte längre i bruk) som skär igenom 
planområdet utgör ett framtida gång- och cykelstråk. Diagonalen går tvärs 
igenom bebyggelsestrukturen vilket skapar flera mindre trianglar i mötet 
med rutnätsgatorna med möjlighet att skapa flera mindre torg och 
platsbildningar med till exempel planteringar, pergolor, linspänd belysning, 
klätterväxter, uteserveringar, sittplatser och konstinstallationer. 

För att ta ner skalan i den långa axeln är det viktigt med grönska som 
hamnar i blickfånget när bostadsgårdar möter diagonalen. Det gamla 
industrispåret ska bevaras och blir stråkets sammanhållande länk.  
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Figur 33. Diagonalen med torg och platsbildningar är rödmarkerade. Diagonalen kopplar 
Inre hamnen till butängen och resecentrumet. 

   

Figur 34. Möjlig utformning av platsbildningar längs det diagonalala före detta 
industrispåret. Bild: Ovan; Nyréns. Nedan; Brabo, Gehl. 

 

Kvartersmark 
Kvarteren och innergårdarna i etapp 2 är generellt större än de i Inre 
hamnens första etapp. Innergårdarna har här stor potential att bli kvalitativa 
och välanvända platser för de boende i kvarteren.  

Gårdsytorna ska innehålla en stor andel grönska oberoende om gården är på 
mark eller på garagebjälklag, nya innergårdar och tak blir även de ytor där 
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På plankartan 
Begränsningar av 
markens 
bebyggande 

naturmiljöer kan skapas. För innergårdar med parkeringsgarage under är 
jorddjupet viktigt samt att bjälklaget är anpassat för att klara av laster för 
större träd. Möjlighet att plantera stora träd regleras på plankartan genom 
planbestämmelse och illustration.  

Figur 35. Exempel på hur gården kan utformas så att 10 procent av ytan inte bebyggs alls 
med planterbart bjälklag. Detta för att plantering av större träd möjliggörs. 

Med stora träd menas träd med en sluthöjd på upp till cirka 14-18 meter och 
en kronvidd på 8-12 meter, så som exempelvis olika typer av avenbok, lönn, 
ask, kastanj och lind 

Gårdsytorna ska enligt detaljplanen innehålla en stor andel grönska. Minst 
40 procent av obebyggd yta ska vara planterad med växlighet.  

Den som vistas på gården ska kunna känna ro och inte uppleva sig vara 
uttittad. Det ska därför finnas grönska och/eller byggda element med större 
volymer som skapar flera mindre rumsbildningar och förhindrar insyn från 
lägenheter och från gatan för dem som vistas på gården. Gården ska vara fin 
att se på både för den som vistas på gården och från fönster och balkonger. 
Utformningen ska ha artrik grönska med årstidsvariation för att tillföra 
gården estiska värden och ekosystemtjänster 

Gårdarna ska även innehålla olika funktioner såsom lekplatser, 
cykelparkering samt marklägenheternas uteplatser. Många av 

Marken får bebyggas med planterbart bjälklag. För bostadskvarter får 90 
procent av markytan bebyggas med planterbart bjälklag som klarar 
belastning som motsvarar 0,5 meter jorddjup. Minst 10 procent av ytan 
ska planteras med större träd och därmed ska kunna klara belastning som 
motsvarar 1,0 meter alternativt gäller att marken inte får bebyggs alls 
inom 10 procent av ytan för att möjliggöra plantering av större träd, se 
illustrationsbild 2 på plankartan. Där det berörs av bestämmelsen f1 ska 
markytans storlek räknas baserad på de mått som uppstår efter 
tillämpningen av bestämmelsen f1.  

Marken får bebyggas med entrépartier och komplementbyggnader till 
bostäder, med högst 30 kvadratmeter byggnadsarea per fastighet och med 
en byggnadshöjd på maximalt 5,0  meter utöver angiven totalhöjd för de 
gårdar där totalhöjd finns angivet. Pelare tillhörande loftgångar och 
balkonger får placeras på ringmark, dessa räknas då inte in i den högsta 
tillåtna byggnadsarean för komplementbyggnader som anges ovan. 
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kvalitetsprogrammets åtaganden riktar sig till gårdarna. Alla i fastigheten 
ska ha tillgång till gården och kunna använda den för lek, vila och umgänge, 
enskilt och i grupp samtidigt. 

Det ska finnas möjlighet att vistas i solen på den gemensamma gårdsytan 
under sommarhalvåret (21/3 - 21/9). Vid utformning av kvarter ska 
solstudier göras för att säkerställa att solförhållandena på gårdsytorna blir 
tillräckligt goda. Genom optimering av placering av högre respektive lägre 
bebyggelse runt innergården kan bättre solförhållanden uppnås med 
bibehållen exploateringsnivå.  

Kulör- och materialprogrammet ska följas vid val av kulörer och material 
till nya innergårdar. 

4.5 Gator och trafik  
Inre hamnens centrala läge gör att det finns en unik chans att forma en 
stadsmiljö för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Biltrafik och 
leveranser ska ges utrymme i gatumiljön, men det offentliga rummet ska 
framför allt prioritera människors rörelse och vistelse.  

 

Figur 36: Kartbild som beskriver övergripande trafikåtgärder. Johannisborgsförbindelsen 
(1), ny gång- och cykelbro (2), Ny bro Östra Promenadens förlängning (3), förbättrad 
passage över packhusgatan (4), viktiga gång-och cykelstråk (5), möjliga kollektivtrafikstråk 
(6).   

I projektet Inre hamnen ingår också planering för en ny gång- och cykelbro 
som förbinder norra och södra sidan av Inre hamnen. Ambitionen är att 
genomföra denna bro innan boende flyttar in i Inre hamnens första etapp, så 
att den redan från start är integrerad med sydsidan, som ett komplement till 
plankorsningen över Packhusgatan.  
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En ytterligare strategi för att skapa ett mer hållbart resande i Norrköping är 
att integrera Inre hamnen med innerstadens gatunät. Det ska lösas genom att 
i Östra Promenadens förlängning skapa en ny bro över Motala ström med 
huvudfunktion för spårvägstrafik och annan kollektivtrafik. På så sätt ökar 
också framkomligheten för bussar som trafikerar sträckor mot Norrköpings 
ytterstad och grannkommuner i söder. Den nya bron får en helt annan 
karaktär än dagens Hamnbro då den kommer att upplevas som en del av 
gaturummet och rutnätet, på ett liknande sätt som Saltängsbron.  

Den rumsliga integrationen mellan stadsdelarna på båda sidor om Östra 
Promenaden blir då också avsevärt förbättrad. Mark som idag upptas av 
trafik och parkering frigörs på södra sidan om strömmen för 
stadsutveckling. Detta har också underlättats av det stadsmiljöavtal som nu 
finns med E.ON och som möjliggör en annan slags bebyggelseutveckling än 
idag. Tidsmässigt är det dock viktigt att den nya förbindelsen öster om Inre 
hamnen, Johannisborgsförbindelsen, genomförs först. 
Johannisborgsförbindelsen som blir avslutande delen av en ringled runt 
staden förbinder Söderledens östra ände via en bro över Motala ström till 
Norra Promenaden, vidare till Ståthögavägen. Det är i nuläget inte möjligt 
att precisera byggstart för denna bro, mer än att den kommer efter gång- och 
cykelbron och Johannisborgsförbindelsen. 
 
Ytterligare en strategi är att påverka fördelningen mellan bil och andra 
trafikslag. I förprojektering av Saltängsgatan har reservats utrymme för 
busstrafik och hållplats för en tillfällig busslinje på Saltängsgatan som kan 
ge området en god kollektivtrafikförsörjning innan de större långsiktiga 
lösningarna är på plats. Östgötatrafiken har dock i sin linjeanalys kommit 
fram till att busstrafik istället bör förläggas i Norra Promenaden, även i 
tidigt skede.  

Då boende och besökande i etapp 1 (söder om etapp 2) måste ta sig genom 
etapp 2 för att nå hållplatsen på Norra Promenaden finns risk att 
kollektivtrafiken blir svårtillgänglig under de år då etapp 2 byggs ut. 
Områdets fulla potential för att uppnå ett hållbart resande tas i och med detta 
inte till vara.  

Utmed Saltängsgatan planeras också för en bra cykelväg i riktning mot 
staden. I kvarteren i Inre hamnen kommer det också att finnas 
cykelverkstäder, information om tider för kollektivtrafik, vid inflyttning 
gratis pendlarkort med mera, åtgärder som sammantaget bedöms ha effekt 
på de boendes färdmedelsval. 

Samtliga ovan beskrivna åtgärder är samordnade och synkroniserade med 
det fleråriga projektet ”Framtidens resor i Norrköping” i vilket såväl 
Östgötatrafiken som Trafikverket medverkar som partners. Projektet arbetar 
just nu med prioritering och finansiering av alla föreslagna åtgärder. 
Samtliga åtgärder finns också med i den nya översiktsplanen för staden 
Norrköping från 2017. 
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Gatunät  
Gatunätet kommer att utformas för att bli så attraktivt som möjligt för gång- 
och cykeltrafikanter. Gatorna ska också vara en attraktiv del av det publika 
rummet och en yta som kan nyttjas av de boende.  

För att uppnå detta kommer etapp 2 att delas in i kvartersgrupper inom vilka 
zoner skapas där fordonstrafiken är minimerad. Inom kvartersgruppen finns 
lugnare gator som bara ska användas gång och cykel samt angöring för 
boende och eventuella verksamheter. Utanför kvartersgruppen finns de gator 
som behövs för att fordon ska kunna ta sig genom området; Norra 
Promenaden, Saltängsgatan, framtida Östra Promenaden samt tre ytterligare 
vertikala gator. Figur 38 visar trafiknät för motorfordon inom området. 
Antalet vertikala gator är valt utifrån en avvägning mellan att samla biltrafik 
till så få stråk som möjligt men samtidigt inte få så mycket trafik att 
bullerstörning och bullerkrav på den nya bebyggelsen uppstår.  

Figur 37. Kvartersgrupper med zoner där fordonstrafiken är minimerad. 
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Figur 38. Trafiknät för motorfordon inom området. Heldragen röd linje: stråk för 
genomfartt, streckad röd linje: framtida stråk för genomfart, heldragen orange linje: 
skundärstråk. 

För att få en genare väg för gång- och cykeltrafikanter som ska till 
resecentrum bevaras den diagonal som idag sträcker sig genom området. 

Saltängsgatan är en av de viktigaste gatorna i området. Den både binder 
ihop östra och västra Saltängen och utgör den mest intensivt använda gatan i 
området. Saltängsgatan och infartsgatorna från Norra Promenaden kommer 
att ha en tydligt avgränsad körbana för biltrafik medan övriga gator kommer 
att vara bostadsgator utformade med fokus på gång- och cykeltrafikanter. 
Dessa gator är inte tänkta för genomfartstrafik utan ska främst användas för 
angöring, infarter till parkeringsgarage bör inte placeras här.  

Varvsgatan och Kaptensgatan kommer att vara den primära in- och utfarten 
till planområdet. Det kommer även gå at åka in och ut från Norra 
promenaden via Kronomagasinsgatan. Korsningen Norra 
Promenaden/Varvsgatan har utretts avseende korsningens kapacitet. 
Trafikmängderna som planområdet genererar kan hanteras med relativt små 
åtgärder i korsningen, till exempel refuger för bättre säkerhet för oskyddade 
trafikanter.  
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Figur 39.  Förslag på sektion för Kronomagasingatan som är en infatsgatan till området 
från Norra Promenaden. 

                      

                  
Figur 40. Förslag på sektion för bostasgata inne i ”kvartersgrupp”. 

Kollektivtrafik 
Det finns goda förutsättningar att försörja planområdet med kollektivtrafik 
genom dess närhet till resecentrum. I programmet för Inre hamnen föreslås 
en utbyggnad av spårvägen till Inre hamnen, via Östra Promenaden och en 
ny Hamnbro eller utmed Norra Promenaden. Utbyggnad av spårväg är en 
långsiktig lösning och skulle ha stor betydelse för hela 
kollektivtrafiksystemet i Norrköping. Dessa alternativ ingår också i den nya 
översiktsplanen för staden från 2017. 
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På kort sikt bör Inre hamnen försörjas med busstrafik. I förprojektering av 
Saltängsgatan har reservats utrymme för busstrafik och hållplats för en 
tillfällig busslinje på Saltängsgatan som kan ge området en god 
kollektivtrafikförsörjning innan de större långsiktiga lösningarna är på plats. 
Östgötatrafiken har dock i sin linjeanalys kommit fram till att busstrafik 
istället bör förläggas i Norra Promenaden, även i tidigt skede.  

Gång- och cykelvägar 
Norra Promenaden och Saltängsgatan är prioriterade huvudcykelstråk. Även 
kajen utgör ett viktigt stråk för gång- och cykeltrafik liksom Brännerigatan 
till/från den planerade gång- och cykelbron över Motala ström och 
diagonalen som förbinder området med resecentrum och Butängen.   
Slottsgatan är lämplig som framtida lokal cykelgata där cykeltrafiken kan 
använda hela Slottsgatans sträckning som ett cykelstråk på samma sätt som 
Olai kyrkogata. Tydligt reglerade korsningar med väl fungerande prioritet 
både för cykel och kollektivtrafik på Jungfrugatan och på sikt också 
Packhusgatan skapar ett tryggt, attraktivt stråk genom stadsbebyggelse 
speciellt nattetid.  

Broar över Motala ström är viktiga för att skapa gena stråk till målpunkter 
på södra och norra sidan av Motala ström. Utformningen av broarna är 
viktig för att skapa trygga och funktionella passager för gång, cykel och 
fordonstrafik. Förutsatt att planerade åtgärder för gång och cykeltrafik utförs 
i Inre hamnen är förutsättningarna bra för effektiva gång- och cykelstråk 
mellan Inre hamnen och övriga innerstaden.  

Figur 41. Trafiknät för förfotgängare inom Inre hamnen. Heldragen röd linje : 
huvudgångnät, streckad röd linje: framtida huvudgångnät, heldragen orange linje: lokal 
gångnät. 
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Figur 42. Trafiknät för cyklister inom inre hamnen. Heldragen rödlinje : huvudcykelnät, 
streckad röd linje: framtida huvudcykelnät, heldragen orange linje: lokal cykelnät. 

Parkering 
I kommunens riktlinje ”Riktlinjer för parkering i Norrköpings kommun –
Parkeringsnorm för bil och cykel vid nyetablering och exploatering” 
beskrivs hur många parkeringsplatser som ska anordnas för respektive 
användning.  

Parkeringsplatser för bostäder och kontor och större butikslokal såsom 
dagligvaruhandel ska anordnas inom kvartersmark eller med långsiktig 
upplåtelse inom annan kvartersmark. Detaljplanen medger parkeringshus i 
västra delen av planområdet utmed Packhusgatan med cirka 600 
parkeringsplatser som kan försörja flera av bostäderna inom planområdet. 
Kvarteren tillåts generellt ha underbyggda gårdar där plan för bil- och 
cykelparkering och andra funktioner kan uppföras under planterbart 
bjälklag. Infart till parkeringsgarage bör ske från infartsgator eller den 
parallellgata som tillskapas längs Norra Promenaden.  

För mindre kvarter kan det bli aktuellt att samnyttja parkeringslösningen 
med intilliggande kvarter eller Parkeringshus. Endast parkering för 
rörelsehindrade får ske på innergården. Parkeringsplatser för 
rörelsehindrade ska anordnas inom kvartersmark.  

Parkering längs gatorna kommer att vara aktuellt på de gator med mer 
biltrafik. All parkering längs gata kommer att vara korttidsparkering för 
besökare till stadsdelen eller parkering för besökare som har en 
funktionsnedsättning. Figur 4 visar principer för alternativa 
parkeringslösningar under innergård. 
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Figur 43. Bilden visar principer för alternativa parkeringslösningar under innergård. 
Garage i källarplan, helt under mark bör dock vara utgångsläget. Tillåtna djup och höjder 
för garage reglerad i detaljplan. 

4.6 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 
Bullerkällorna inom och i anslutning till detaljplaneområdet utgörs 
huvudsakligen av trafikbuller från Packhusgatan men även av vissa 
verksamheter i området. Enligt en tidigare utredning om industribuller som 
genomfördes 2016 kommer de högsta ljudvolymerna från Forsbäcks 
torkningssilo samt Ekströms trä. De industrier som bidrar med höga 
bullernivåer kommer att avvecklas och flyttas från området.  
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Vad gäller trafikbuller ska den föreslagna bebyggelsen klara kraven i 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216). Vilka 
sammanfattas nedan: 

• högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader. Om den 
ljudnivån överskrids ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad 
vara vända mot en sida där 55dBA ekvivalen ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden och där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00.  

• högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasader då bostäder om högst 
35 kvadratmeter. 

• uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå och högst 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå. 

• högsta trafikbullernivåer inomhus enligt Boverkets Byggregler 
(BBR). 
 

Som underlag för detaljplanen har en bullerutredning med fyra olika 
trafikscenarion genomförts för år 2040 (WSP 2019): 

1. Scenario med befintlig infrastruktur kring planområdet efter byggnation 
av etapp 1 och 2 samt med befintliga Södra stambanan (trafikflöden 2019) 

2. Scenario med delvis utbyggd infrastruktur kring planområdet 
(Johannisborgsbron) samt med befintliga Södra stambanan (trafikflöden för 
år 2040). 

3. Scenario med fullt utbyggd infrastruktur runt planområdet 
(Johannisborgsbron, Johannisborgsförbindelsen, Jungfrubron) samt med 
befintliga Södra stambanan (trafikflöden 2040). 

4. Scenario med fullt utbyggd infrastruktur runt planområdet 
(Johannisborgsbron, Johannisborgsförbindelsen, Jungfrubron) samt med 
utbyggd Södra stambanan, Ostlänken (utan bullerskyddsåtgärder eller 
framtida bebyggelse inom stationsområdet) och spårvagnstrafik. 

Bullerutredningen visar att i alla scenarier påverkas vissa byggnaders 
fasader av bullernivåer över gällande riktvärden för ekvivalent ljudnivå. 
Enligt riktvärden för trafikbuller kan lägenheter ändå byggas trots att 
riktvärdet gällande ekvivalent ljudnivå överskrids under förutsättning att 
minst hälften av bostadsrummen i en bostad har tillgång till en ljuddämpad 
sida. Möjligheterna att utforma lägenheterna så att kraven uppfylls bedöms 
vara goda. 

Uteplatser kan planeras på kvarterens innergårdar där riktvärdena hålls för 
samtliga kvarter och scenarion. Längs vissa fasader är beräknade 
bullernivåer så höga att det inte är lämpligt att planera bostäder i alla plan. 
Samtliga kvarter som kan vara aktuella för förskolor ligger under gällande 
riktvärden. Buller bedöms inte som ett hinder för den planerade 
bebyggelsen, oavsett scenario, under förutsättning att buller beaktas vid 
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utformning av kvarter och lägenhetsutformning. Konsekvenserna med 
avseende på buller bedöms därmed bli obetydliga. 

Luftkvalitet 
Det finns framförallt två olika källor som påverkar luftkvaliteten i 
planområdet, reningsverket och fordonstrafik.  

Fordonstrafik 
I nuläget passerar Packhusgatan och Norra Promenaden väster respektive 
norr om planområdet och har högst trafikflöde av de intilliggande vägarna. 
Mätningar vid Packhusgatan uppvisar måttliga till höga halter av partiklar 
(PM10) i dagsläget. Miljökvalitetsnormerna (MKN) bedöms dock klaras för 
både partiklar (PM10) och kvävedioxid, som årsmedelvärde.  

Den föreslagna trafikstrukturen i och kring planområdet bedöms leda till 
bättre luftkvalitet i jämförelse med nuläget. Med fullt utbyggd infrastruktur 
runt planområdet kommer både Johannisborgsbron och Jungfrubron att 
byggas, vilket kommer avlasta Packhusgatan och Norra Promenaden från 
biltrafik. Det är även mycket fördelaktigt ur luftsynpunkt att andelen tung 
trafik kommer att minska i stor utsträckning på dessa gator. Övriga gator 
inom planområdet bedöms inte få någon betydande trafikmängd.  

Hastigheten på gatorna inom och runt planområdet kommer att vara lägre i 
jämförelse med nuvarande situation, vilket är fördelaktigt ur luftsynpunkt då 
det finns en stark koppling mellan hastighet och avgasutsläpp. Utsläppen av 
luftföroreningar beror även till stor del av körförloppet (accelerationer och 
inbromsningar). Därför är det bra att utformningen av flertalet av gatorna 
inte bedöms ge upphov till ökade variationer i körförloppet eller köbildning.  

Träd är tänkt att placeras i gatan för att bidra till sänkt hastighet och till att 
förtydliga gatans sekundära roll i hierarkin. De planerade byggnaderna i 
planområdet bildar en barriär mot de omkringliggande vägarna. 
Byggnaderna antas ha en reducerande effekt på kvävedioxid- och 
partikelhalten genom att verka avskärmande mot Packhusgatan och Norra 
Promenaden. 

Lukt från reningsverket  
Slottshagens reningsverk ligger cirka 60 meter från planområdet och 
närmsta anläggning cirka 100 meter från planområdet. En luktutredning har 
gjorts 2015 vid reningsverket för att kartlägga var lukten uppstår och hur 
den kan tänkas sprida sig över framtida närliggande bostadsområden. Vidare 
har även en utredning gjorts 2016 kring vilka åtgärder som behöver vidtas 
för att minska luktproblematiken kring de punktkällor som identifierades i 
den tidigare luktutredningen samt en kostnadsbedömning för dessa. Studier 
som har utförts av SMHI 2017 visar att planområdet påverkas mest vid 
nordostliga vindar, vilka är relativt ovanliga, 2-3 procent av tiden/år. 
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Figur 44. Bild som visar det område där 
lukt kan uppkomma med normal belastning 
vid reningsverket som skulle kunna 
föranleda störning för boende. Planområdet 
markerat. ÅF Industry AB. 

Figur 45. Bild som visar det område där 
lukt kan uppkomma med normal belastning 
när åtgärder vidtagits vid reningsverket. 
Planområdet markerat. ÅF Industry AB. 

Nodra AB utreder nu mer i detalj ett antal av de i tidigare utredningar 
föreslagna åtgärderna: 

• Överbyggnad av inkommande kanal och slamförråd samt installation 
av ny förbättrad rening av utgående luft från ett antal byggnader på 
området. Biofilter installeras på en av de utpekade punktkällorna. 

• Upprätta slamkiosker (avlämningsställen för slam) på strategiska 
platser på nätet och därmed minska trafiken till reningsverket och 
den lukt eventuella slambilstömningar innebär. 

• Flytta slamförvaringen (slamplattan) från området samt anpassa 
kvarvarande slamhantering genom ändrad process och/eller 
överbyggnad. 

• Uppförande av kontorsbebyggelse på södra delen av reningsverkets 
tomt mot Östra Promenaden och Inre hamnen. En byggnad på denna 
plats fungerar som en skärm mot Inre hamnen och har en viss effekt 
på luktspridningen enligt SMHI:s bedömning från 2017. Om detta 
inte skulle gå att genomföra så kommer andra alternativa 
avskärmningar att undersökas. 

Sammantaget visar utredningarna att det går att uppnå rekommenderade 
värden för luktpåverkan i planområdet, 0,2-0,8 luktenheter/kubikmeter. 
Beslut om val av lösningar kommer fattas av Nodra AB med hänsyn taget 
till uppdraget, bibehållen god arbetsmiljö samt bäst nytta i förhållande till 
investering. 

De åtgärder som kommer att vidtas för normal drift innebär ändå risk för 
luktstörningar i anknytning till driftstörningar på reningsverket. Det är av 
stor vikt att försöka minska dessa händelser. 
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På plankartan 
Förorenad mark 

Markföroreningar  
Inre hamnen har en lång industrihistoria med olika verksamheter som har 
gett upphov till föroreningar av jord och grundvatten. Området är dessutom 
utfyllt med förorenade fyllnadsmassor. De högsta föroreningshalterna finns i 
synnerhet vid det gamla gasverket och kolkajen som ligger närmast Motala 
ström inom etapp 1, i anslutning till planområdet.  

Flera miljötekniska markundersökningar har genomförts inom hela Inre 
hamnen under årens lopp. Undersökningarna visar att inom stora delar av 
området förekommer höga halter av arsenik, bly, kadmium, koppar, 
kvicksilver, zink och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i ytlig jord. 
Fyllningens mäktighet inom planområdet varierar över området, men 
generellt ligger den på 1-2 meter. Under fyllnadsmassorna påträffas lera, 
torrskorpelera samt områden med siltiga och gyttjiga leror, leran har en 
mäktighet varierande mellan cirka 8-25 meter. 

En bedömning gjordes 2015 av vilka risker föroreningarna kan innebära 
med utgångspunkt från den verksamhet och markanvändning som idag 
pågår samt med den verksamhet som planeras enligt den nya detaljplanen. 
De byggnationer och ändringar av markhöjden som planeras kommer också 
att påverka tillgänglighet och spridning av föroreningarna. 
Riskbedömningen visar att det finns åtgärdsbehov för området vad gäller att 
reducera hälsorisker och reducera risker för markmiljön.  

Det pågår i nuläget ett arbete med att ta fram ett underlag som ska beskriva 
historiken vad gäller olika verksamheter som kan orsaka föroreningar i 
marken som under årens lopp har varit verksamma inom planområdet för 
etapp 2. Syftet är att kunna identifiera potentiella områden med 
markföroreningar och kompletteringsbehov inför detaljerade 
undersökningar. Inför byggnation kan kompletterande undersökningar 
krävas för att klargöra föroreningssituationen och åtgärdsbehov. 

Innan markarbeten utförs inom planområdet ska en anmälan om 
avhjälpandeåtgärd lämnas in till bygg- och miljökontoret i enlighet med  
 28 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Anmälan ska säkerställa att åtgärder sker så att marken kan nyttjas för 
planerat ändamål samt att åtgärderna inte orsakar spridning av föroreningar 
schaktmassor hanteras i enlighet med lagstiftningens krav. 

 

Startbesked får inte ges förrän markföroreningar har sanerats. 
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Översvämning 
Området ligger inom ett av de områden i kommunen som har pekats ut för 
risk för översvämning. Risken för översvämning finns både i dagens klimat 
och i framtidens. Markytan inom detaljplaneområdet ligger idag till stora 
delar mellan +1,0 och +1,5 meter över nuvarande medelhavsnivå. Den 
högsta högvattennivån för år 2100 är beräknad till +2,38 meter (Tyréns 
2016).  

Figur 46. Uutbredning av översvämning vid höga nivåer i Motala ström. Avser händelse 
med 100 års återkomsttid och om denna inträffar, 2050 respektive 2100, Tyréns 2016. 
Planområdet för etapp 1 och 2 är markerat med röd linje. 

Kommunens planeringsmål som anges i översiktsplanen för staden från 
2017 gällande skydd för översvämning är att byggnader ska grundläggas till 
+2,5 meter över havetsnivå (nollplanet). 

Det utfördes även en översvämningskartering år 2012 av WSP på uppdrag 
av Nodra AB som visar hur mark och bebyggelse påverkas av ett 100-års 
regn. Denna kartering har uppdaterats 2017 efter beställning av kommunens 
dåvarande tekniska kontor. Figur 47 visar översvämningskartering för det 
aktuella området. 
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Figur 47. Kartan redovisar problemområden vid 100-årsregn.Färgade områden (blå) 
redovisar eventuella problemområden inom planområdet som är markerat med svart linje. 
Maximalt vattendjup vid 100-årsregn redovisas i blått (0,1 – 0,2 m). Planområdet är 
markerat med rött.  

För att möta upp de framtida översvämningsriskerna utförs bebyggelsen 
inom planområdet med färdigt golv i bottenvåningen på minst +2,5 meter 
över nollplanet likt angränsande detaljplan (detaljplan för Kronomagasinet 1 
med närområde, Inre hamnen etapp 1). Om del av byggnad, källare och 
andra anläggningar uppförs under +2,5 meter ska de utföras med 
översvämningsskydd (källare behöver också säkras för grundvatten). 

Gatorna utformas för att vid extrema skyfall vara ytledes vattenvägar. Det 
nord-sydgående parkstråket längs Brännerigatan kommer att ha en dubbel 
funktion, förutom park kommer den även att fungera som 
utjämningsmagasin för dagvatten vid 100-årsregn. Byggnader ska höjdsättas 
utifrån att gatan ska kunna få denna funktion. Öppna ytor som torg och 
parker bör utformas för att tillfälligt kunna översvämmas vid skyfall.  
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På plankartan 
översvämning  

För att säkra ny bebyggelse från översvämning regleras en lägsta tillåten 
färdigt golvnivå på plankartan med bestämmelse +2.5 meter över 
nollplanet.  

 

Risk 
I anslutning till aktuellt planområde bedriver Brink AB industriverksamhet 
inriktad på teknisk- och funktionell ytbehandling. Bland annat utförs 
hårdförkromning och kemisk förnickling. En kvalitativ och en kvantitativ, 
detaljerad riskbedömning genomfördes 2014 som utgår från Brink AB:s 
egen riskanalys av verksamheten samt de scenarier som kan ge 
konsekvensavstånd som når utanför det egna fabriksområdet. 

Brink AB använder de farliga ämnena kromtrioxid och cyanid inom sina 
processer. Det värsta tänkbara scenariot är en okontrollerad totalbrand där 
omgivningen kan påverkas av giftiga brandgaser. För att en sådan olycka 
ska inträffa krävs att flera olika säkerhetssystem fallerar samtidigt. Det 
andra scenariot som innebär allvarlig påverkan på människor utanför 
fabriksområdet är utsläpp av kemikalier i samband med farligt gods-
transportolycka. Sammantaget kan konstateras att risknivån vid 
verksamheten bedöms vara låg då riskreducerande åtgärder nedan 
genomförs. 

Den planerade exploateringen kräver enligt utredningarna inte en 
omlokalisering av Brink AB, med hänsyn tagen till hur företagets 
verksamhet ser ut idag. Däremot kan exploateringen medföra en 
begränsning för Brink AB:s möjlighet att erhålla ett nytt miljötillstånd för 
att kunna expandera sin verksamhet på platsen. 

I den detaljerade riskbedömningen rekommenderas att ett skyddsavstånd på 
40 meter hålls för icke-känslig bebyggelse (industri, lager, sällanköpshandel 
md flera.) och ett skyddsavstånd på 80 meter hålls för icke-känslig 
bebyggelse (kontor), normalkänslig bebyggelse (bostäder, handel med 
flera.) samt för särskilt känslig och särskilt utsatt bebyggelse (sjukhus, 
skola, äldreboenden, förskola med flera). Detaljplaneområdet ligger dock 
mer än 80 meter från riskkällan och påverkas därför inte av restriktionerna.  

Vid ny byggnation ska byggnader utföras med färdigt golv i bottenvåning 
minst +2.5 meter över nollplanet. Grundläggning, källarbyggnad, trapphus, 
installationer och fasadytskikt som utförs lägre än +2.5 meter över 
nollplanet kräver skyddsavstånd mot inträngning av grundvatten och övriga 
tillfälliga översvämningar. 
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Figur 48. Avståndet mellan närmaste delen av planområdet till Brink AB är cirka 110 
meter. 

4.7 Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 

Det aktuella planområdet ligger inom Nodra AB:s verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och dagvatten.  

Befintliga VA-ledningar finns i området. Delar av detta ledningsnät kommer 
att finnas kvar även när Inre Hamnen är utbyggd, medan många av de lokala 
servisledningarna som kommer att förse de enskilda fastigheterna med 
förbindelsepunkter kommer att byggas nytt för att anpassas till den nya 
gatustrukturen och den nya bebyggelsen. Varje enskild fastighet ska förses 
med en förbindelsepunkt. 

På grund av kopplingen mellan gammalt och nytt ledningsnät samt 
höjdförhållandena i det nya gatunätet är det inte möjligt att nå varje enskild 
punkt i området med ett ledningsnät eller en förbindelsepunkt. Med andra 
ord kan detta bli en begränsande faktor för hur den framtida 
fastighetsindelningen kan ske. Då man i nuläget inte vet exakt var och hur 
många förbindelsepunkter som kommer att behöva upprättas så har 
förprojekteringen varit inriktad på att försöka nå fiktivt utsatta och 
uppskattade förbindelsepunkter.  

Förslag på eventuella förändringar med avseende på förbindelsepunkters 
läge utifrån förprojekterad lösning skall samrådas med ledningsägarna för 
att se om det är möjligt. 
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Dagvatten  

Kommunen har upprättat riktlinje för hållbar dagvattenhantering, beslutad 
av Forum för Kontorschef samhällsbyggnadskontoret och Verkställande 
direktör, Nodra AB (KCVD), den 30 april 2019.  

Dagvattenhanteringen i området ska följa kommunens riktlinje för hållbar 
dagvattenhantering. Enligt kommunens riktlinjer ska de mindre regnen , upp 
till 10 millimeter regn hanteras inom kvartersmark. Fastighetsägaren är 
ansvarig för hantering av dagvatten inom den egna fastigheten. Där 
förhållanden gör lokalt omhändertagande av dagvatten olämplig kan 
fastighetsägaren ansluta till det kommunala dagvattennätet. Uppkomsten av 
dagvatten kan dock begränsas genom att till exempel använda 
genomsläppliga material. Nodra AB kan erbjuda serviser. 

Figur 49.  Exempel på olika åtgärder som kan vidtas för att hantera mindre regn inom 
fastigheten. För förklaring av siffror se  följande information om ”Förslag på olika 
åtgärder”. Bild och text ur: ”Informationsmaterial för dig som fastighetsägare, gäller 
större bebyggelse”  

Förslag på olika åtgärder för lokal hantering av mindre regn inom en 
fastighet.   

1. Dagvattendam: Regnvatten från hårdgjorda ytor kan ledas till en 
damm med begränsat utflöde. Dammen kan vara torr när det inte 
regnar eller ha en vattenspegel. Växter och konstruktioner som gör 
att vattnet får långa rinnvägar genom dammen ökar möjligheten för 
en naturlig rening av dagvattnet. 
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2. Gröna tak: Genom att plantera på ett tak kan en hårdgjord yta göras 
om till en grön yta. Om det gröna taket behöver gödslas är det viktigt 
att se till att överskottsvatten inte leds direkt till dagvattennätet. 

3. Gröna ytor och träd: Andelen hårdgjord yta på fastigheten kan 
minskas genom att ha gräsmattor, planteringar, träd mm. Hårdgjorda 
ytor kan avledas till dessa ytor vilket medför både fördröjning och 
rening.  

4. Växtbäddar: Regnvatten kan ledas till en växtbädd. Växtbädden 
byggs upp med makadam som då fungerar som en form av stenkista. 
Någon form av dränering behöver oftast finnas i botten. Den här 
metoden ger en bra rening av dagvattnet och är därför extra lämplig 
för trafikerade ytor.  

5. Stenkista/ fördröjningsmagasin: Regnvatten från stuprör och 
hårdgjorda ytor kan anslutas till en stenkista som är nedgrävd på 
fastigheten. Stenkistan består av makadam med fraktioner på till 
exempel 16-32 millimeter vatten kan fördröjas i hålrummen mellan 
stenarna, cirka 30-40 procent av volymen består av hålrum där 
vatten kan fördröjas. Vattnet leds ner i stenkistan via en 
perkolationsbrunn. Beroende på markförhållandena där stenkistan 
anläggs kan delar av vattnet även infiltreras ner i omkringliggande 
mark. Det finns även plastkasetter som har samma funktion men är 
mer yteffektiva.   

6. Genomsläpplig beläggning: Ytor som parkeringar, uteplatser mm 
kan byggas upp med beläggningar som kan dränera regnvatten. 
Beroende på markens uppbyggnad kan någon form av dränering 
behövas.   

Befintliga dagvattenledningar i området kommunicerar med Motala ström 
och vatten som tar sig in i systemen bakvägen vid högt vattenstånd kan 
tränga upp via brunnar i gatan och orsaka översvämningar. En ytledes 
avrinning sker då via gator till Motala ström eller kanalerna.  

Vid extrema skyfall kommer dagvatten inte att kunna avledas från instängda 
områden med följden att lågpunkter översvämmas. Nuvarande ledningsnät 
för dagvatten bedöms således inte kunna användas för avledning av 
dagvatten på grund av sättningsrisker inom området och att nuvarande 
ledningsnät inte är dimensionerat för framtida klimatförändringar. Detta 
innebär att planområdet måste säkras för framtida högre vattenstånd ovan 
befintlig marknivå.  

Gatorna utformas därför för att vid extrema skyfall vara ytledes vattenvägar. 
Det nord-sydgående parkstråket längs Brännerigatan kommer att ha en 
dubbel funktion, förutom park kommer den även att fungera som 
utjämningsmagasin för dagvatten vid 100-årsregn. Öppna ytor som torg och 
parker bör utformas för att tillfälligt kunna översvämmas vid skyfall. 
Byggnader ska höjdsättas utifrån att gatan ska kunna få denna funktion. 
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Gårdsmark utan underliggande garage föreslås utformas för att dagvatten 
ska kunna fördröjas i växtbäddar eller täckta betongmagasin men även 
infiltrera till mark. Vid extrema skyfall kan avledning ske ut från gårdsmark 
till angränsande gata via nedsänkta rännor. Gårdsmarken höjdsätts för att 
vara högre än angränsande gata.  

Miljökvalitetsnorm för vatten 

Dagvatten från nuvarande verksamhetsområden inom Inre hamnen avleds 
direkt till Motala ström och möjligheten till infiltration av dagvatten inom 
området är mycket begränsad då majoriteten av ytorna inom området är 
hårdgjorda.  

Motala ström (Glan-Bråviken-SE649609-152033) är recipient för dagvatten 
från planområdet. Enligt VISS (VatteninformationsSystem Sverige) är 
vattenförekomsten Motala ström klassad som känslig, speciellt mot ökad 
mängd näringsämnen och föroreningar. Vattenförekomstens status har 
bedömts vara otillfredsställande ekologisk potential. Miljökvalitetsnormen 
är god ekologisk potential år 2027. 

Inom Inre hamnen planeras i stället för en kombination av vanliga 
dagvattenledningar och öppna dagvattensystem med infiltration i 
regnbäddar, i dessa sker rening och fördröjning av dagvatten för de mest 
trafikerade gatorna innan vattnet leds till Motala ström. Lösningen innebär 
att dagvatten i stor utsträckning genomgår rening av sediment, föroreningar, 
olja och närsalter.  

Normalt fungerar regnbäddar för 1-2 årsregn, de kan i regel inte fördröja 
intensivare regn utan avrinningen från dessa får bräddas förbi dem. Att 1-2 
årsregn renas i regnbäddarna medför att 70-90 procent av årsnederbörden 
renas, vilket gör att det mest förorenade renas som anses vara tillräckligt. 
Det är dock viktigt med förbehandling med avseende på 
sedimentavskiljning för att minimera risken för igensättning och få en bra 
funktion på regnbädden. Regnbäddar nyttjar en kombination av kemiska, 
biologiska och fysiska processer i såväl filtermaterial som vegetation och 
biofilm för att avlägsna/kvarhålla föroreningar i dagvatten. Reningseffekten 
av totalhalter av kadmium, koppar , bly, Zink och andra metaller, fosfor, 
suspenderat material och diverse mikroföroreningar är generellt hög och 
överskrider ofta 70 procent. Däremot kan reningen av lösta metaller variera 
mer men brukar vara högre än för många andra reningsanläggningar. De 
provtagningar Nodra har gjort med länsstyrelsen i andra utsläppspunkter i 
stan visar att relativt mycket av föroreningarna är i löst fas.  

För de gator som ansluter till planområdet kommer rening av dagvatten att 
ske för Saltängsgatan respektive Jungfrugatan samt norra delen av 
Slottgränden då de gatorna beräknas få trafikmängder som innebär att 
rening behövs.  

Den föreslagna lösningen innebär att dagvatten från de mest trafikerade 
vägarna inom planområdet i stor utsträckning kommer att ledas genom 
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biofilter innan utsläpp till Motala ström. Det innebär att dagvattnet 
genomgår en rening med avseende på olja, sediment, metaller och närsalter. 
Nuvarande område är ett industri- och hamnområde. Föroreningsmängden i 
dagvatten bedöms minska med cirka 20-40 procent då området byter 
karaktär till innerstadsbebyggelse. Sammantaget bedöms 
dagvattenutsläppen inte ge upphov till oacceptabla effekter på miljön och 
inte påverka möjligheterna att följa gällande miljökvalitetsnormer. 

Bestämmelsen n på plankartan är fördelaktig för infiltration av dagvatten 
genom att den reglerar hur mycket mark som ska planteras.  

 

 

El  
E.ON Elnät Sverige AB distribuerar el i området. Ledningar för el finns 
utbyggt i det befintliga verksamhetsområdet. När Inre hamnen byggs ut 
kommer nytt nät att byggas ut i området. Behov av ytterligare 
transformatorstationer finns i området med placering inom aktivitetstråkets 
sydöstliga del, se plankartan. 

 

Tele och bredband 
Telekablar och fiberkablar till bredband finns utbyggt inom planområdet. När 
Inre hamnen byggs ut kommer nytt nät att byggas ut i området. 

Värme 
Kommunen har som målsättning att uppvärmningen ska ske på ett så 
miljövänligt sätt som möjligt samt att energianvändningen ska minimeras. 
Kommunen rekommenderar i första hand anslutning till fjärrvärmenätet. 
Fjärrvärmeledningar finns inom närområdet med anslutningsmöjlighet. 
Alternativa förnyelsebara uppvärmningsformer bör prövas för att undvika en 
kraftigt ökad elanvändning. 

Avfall 
Det är Nodra AB som ansvarar för insamling och behandling av 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. I kommunen finns också 
återvinningsstationer. En återvinningsstation är en insamlingsplats där 
utsorterade förpackningar samt tidningar och småbatterier kan lämnas till 
återvinning. För att avfallshanteringen ska fungera på ett bra sätt är det 
viktigt att utrymmen för avfallshantering är väl tilltagna.  

n    50 procent av marken ska utformas med genomsläpplig beläggning. 
 

Bestämmelse E reglerar var transformatorstation får uppföras. 

Plankartan 
Markens anordnande 

Plankartan 
Teknisk anläggning 
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De avfallsslag som det bör dimensioneras för är brännbart avfall, matavfall, 
förpackningar av papper, plast, färgat och ofärgat glas, metall samt 
tidningar. Det behöver även finnas utrymme för grovavfall, elavfall och 
farligt avfall. Om verksamheter som genererar fett och/eller 
olja planeras krävs även hämtning av fettavskiljarslam och vegetabilisk 
olja.  

I Nodra ABs riktlinjer finns anvisningar kring hur denna hämtning kan 
utformas. Där vändplatser av rekommenderad storlek inte kan ordnas ska ett 
gemensamt hämtningsställe anläggas på lämplig plats där genomfart eller 
tillräcklig stor vändplats kan ordnas. Detta för detaljplaneförslaget innebär 
att det planerade kontorskvarteret i nordväst samt angränsande 
parkeringshuset ska undvika planera några soprumsentréer eller varuintag 
mot Slottsgatan.  

Eftersom det inte kommer några anslutningar för bil mellan packhusgatan 
och Slottsgatan tillåtas innan Hamnbron ersatts av Jungfrubron i framtiden, 
krävs en vändyta istället för att möjliggöra sop- och varutransporter. Enligt 
underlag från den pågående förprojekteringen av gator inom planområdet 
finns inte tillräckligt utrymme för en sådan vändyta av rekommenderad 
storlek enligt Nodras riktlinjer inom ovannämnda yta. 

Utformning av vägar, vändplatser, soprum i byggnader, och miljöhus med 
mera ska följa riktlinjer framtagna av Nodra AB. 

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

5.1 Tidplan 

Detaljplanearbete 
Programgodkännande: 25 augusti 2014 
Planuppdrag:  17 april 2019 
Plansamråd: 2 mars – 14 april 2020 
Granskning: kvartal 4 2020 
Antagande: kvartal 2 2021 
Detaljplan laga kraft: kvartal 2/3 2021 

Genomförande, allmän plats 
Projektering allmän plats och VA: 2019 och framåt 
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Entreprenadupphandling,  
allmän plats och VA: 2021 
Marklösen, fastighetsregleringar: 2021 och framåt 
Utbyggnad av gata, VA med mera: 2022 och framåt 

Genomförande, kvartersmark 
Marktilldelning, kommunägd mark: 2024 och framåt  
Fastighetsbildning: 2022 och framåt 
Husbyggnad: 2022 och framåt 

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

5.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 

Allmän plats 

Norrköpings kommun 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, 
samhällsbyggnadskontoret, som även ansvarar för den tekniska kontrollen 
av gator, torg och allmänna anläggningar. Nodra AB ansvarar för den 
tekniska kontrollen av VA-ledningar samt dagvattendammar och övriga 
fördröjningsmagasin inom allmän platsmark. 

Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 
kvartersmark samt för fastighetsbildning. Norrköpings kommun ansvarar för 
ansökan om avstyckning av fastigheter inom kvartersmark som kommunen 
äger och ska överlåta. I övrigt svarar fastighetsägaren för fastighetsbildning, 
inklusive bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar, servitut 
etcetera. 

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

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

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Norrköpings kommun är huvudman för de allmänna vatten- och 
avloppsanläggningarna genom Nodra AB och är ansvarig för att vatten-, 
spillvatten- och dagvattenledningar byggs ut i området, samt ansvarar för 
drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. Nodra AB är även 
ansvarig för dagvattendammar och andra fördröjningsmagasin inom allmän 
platsmark. 

El 
E.ON Energidistribution AB är huvudman för elnätet. 

Tele, bredband 
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. 

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

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

Avfallshantering 
Nodra AB samlar in och hanterar avfall inom Norrköpings kommun. 

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

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 
detaljplanen. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller 
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägare får någon ersättning för 
byggrätt som inte utnyttjats. 
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5.4 Genomförande inom allmän plats 
Förprojektering genomförs i samband med upprättande av detaljplan. 
Förprojekteringen följer den höjdsättning som sedan tidigare är utredd för 
både etapp 1 och etapp 2 av Inre hamnen. 

Detaljprojektering och utbyggnad av gator och övriga anläggningar på 
allmän platsmark påbörjas genom beställning till samhällsbyggnadskontoret 
och samordnas med projektering och utbyggnad av vatten- och 
avloppsledningar samt övriga allmänna ledningar. 

Utbyggnaden kan starta när detaljplanen har vunnit laga kraft och 
projektering 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 el, tele och fjärrvärme inom området. 

Ett flertal gator som berör detaljplanen ingår redan i detaljplan för den första 
etappen av Inre hamnen. Det avser bland annat anslutningar till Norra 
Promenaden. Dessa gator är utbyggda, alternativt så pågår utbyggnad. 

Under tiden för genomförande av detaljplan kommer byggtrafik till etapp 1 
och etapp 2 beröra ett antal gator. Så länge byggtrafik pågår utförs gator till 
nivå AG-beläggning. Finplanering av dessa anläggningar genomförs när 
byggtrafik har upphört. 

Tillfälliga anläggningar kan krävas under tiden för utbyggnad samt för att 
tillgängliggöra fastigheter. 

5.5 Genomförande inom kvartersmark 
Den mark som utgör kvartersmark är till cirka hälften ägt av kommunen och 
i övrigt privatägd. Utbyggnad inom kvartersmark kan ske när detaljplan har 
vunnit laga kraft och utbyggnaden av gator och vatten- och 
avloppsanläggningar i huvudsak är slutförd för berörd fastighet.  

Innan byggnation sker inom kvartersmark ska markföroreningar vara 
sanerade. Starbesked får inte ges innan sanering är genomförd. 

Genomförande inom den västra delen av planområdet förutsätter att 
befintligt industrispår har upphört att trafikerats samt att spåren rivs och 
marken sanerats. Kommunen har fattat beslut om avveckling av 
industrispåret. 

Byggnation av kvartersmark ska samordnas med kommunens byggnation av 
allmän plats på sådant sätt att åtgärder inom allmän plats inte förhindras 
eller fördyras. 
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Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om 
startbesked har tagits. Respektive byggherre är ansvarig för allt 
genomförande inom sin kvartersmark. 

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

5.6 Kommunens marktilldelning 
Den kvartersmark som ägs av kommunen kommer att överlåtas till 
exploatörer för genomförandet. Markanvisning kommer att ske genom 
tävlingsförfarande eller genom direkttilldelning. Kommunen, genom 
samhällsbyggnadskontoret, exploatering, kommer att inbjuda till tävling 
alternativt till intresseanmälan om direkttilldelning. 

Vid marktilldelning tecknas ett marköverlåtelseavtal med exploatören. 
Avtalet reglerar marköverlåtelsen, den planerade byggelsens utformning, 
kommunens anvisningar och krav samt parternas ansvars- och 
kostnadsfördelning i genomförandet av exploateringen. 
Marköverlåtelseavtalet kan vid behov föregås av ett markanvisningsavtal 
som ger förutsättningar för den kommande överlåtelsen. 

Den kvartersmark som ägs av kommunen används som etableringsytor och 
parkering i den pågående utbyggnaden av Inre hamnen. Genomförande av 
detaljplanen på dessa ytor beräknas kunna ske först år 2024/2025. 

5.7 Befintliga verksamheter 
Inre hamnen är sedan tidigare ett hamn- och verksamhetsområde. Inom och 
angränsande detaljplaneområdet finns ett antal befintliga verksamheter. I 
tidigare etapp av stadsomvandlingen av Inre hamnen har ett antal 
verksamheter lämnat området. Motsvarande omvandling kommer ske inom 
detaljplaneområdet när detaljplanen vinner laga kraft och annan 
markanvändning medges. 

Fastigheten Skeppsdockan 3 ligger inom etapp 1 av Inre hamnen och 
omfattas av Detaljplan för Kronomagasinet 1 med närområde (del av Inre 
hamnen) inom Saltängen i Norrköping. Inom fastigheten finns idag en 
oljeeldad hetvattencentral. Anläggningen ägs av E.ON Värme Sverige AB. 
Utrymme för anläggningen är upplåten med arrende. Ersättningsanläggning 
är under uppförande inom kvarteret Ledaren. Verksamheten inom den 
befintliga hetvattencentralen inom Skeppsdockan 3 kommer att upphöra och 
anläggningen rivas när ersättningsanläggning är i drift. Detta bedöms ske 
våren 2022. 

Norr om Norra Promenaden ligger Slottshagens reningsverk. Åtgärder har 
vidtagits och ytterligare åtgärder kommer att genomföras vid reningsverket 
för att hindra störningar för boende i Inre hamnen, se Störningar, hälsa och 
säkerhet. 
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5.8 Mark- och avtalsfrågor 
Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 
handläggs av samhällsbyggnadskontoret, exploatering. 

I de fall kommunen äger och säljer mark sker det genom tecknande av 
marköverlåtelseavtal. Beroende på tidpunkt för tecknande av 
marköverlåtelseavtal kan de komma att föregås av markanvisningsavtal.  

Avseende privatägd mark tecknas ett inledande föravtal med respektive 
fastighetsägare. Föravtalen reglerar ansvar och kostnadsfördelning för 
upprättande av detaljplan samt erforderliga utredningar. Föravtalen 
beskriver även förutsättningar för kommande genomförande. Föravtalen 
fullföljs med tecknande av exploateringsavtal. I exploateringsavtal regleras 
ansvars och kostnadsfördelning för detaljplanens genomförande. 
Fastighetens andel av totala kostnader för utbyggnad av allmän plats 
regleras i exploateringsbidrag. Exploateringsavtalen ska vara tecknade innan 
kommunens beslut om antagande av detaljplanen. 

Markregleringar hanteras som en del av exploateringsavtalen. Om det finns 
behov av tidigare markregleringar kan särskild överenskommelse om 
fastighetsbildning tecknas. 

Inom detaljplaneområdet är tre fastigheter upplåtna med tomträtt. 
Tomträttsupplåtelserna avser industri, lager och liknande verksamhet. 
Ändamålet för dessa tomträttsupplåtelser är inte förenligt med den planerade 
stadsutvecklingen. Tomträtterna kommer att sägas upp när respektive avtal 
så medger. Alternativt kan tomträtterna lösas in tidigare efter 
överenskommelse med respektive tomträttshavare.  

5.9 Tekniska utredningar 

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

• Bebyggelseinventering 
• Miljökonsekvensbeskrivning 
• PM miljökvalitetsnormer för luft 
• Trafikbullerutredning 
• Utredningför aktivitetsstråk Brännerigatan 

Följande utredningar pågår eller kommer att utföras i det fortsatta 
planarbetet: 

• Arkeologisk utredning 
• Kompletterande luktutredning 
• PM historik om förorenande verksamheter inom detaljplaneområdet 
• Förprojektering av allmän plats 

 
Utöver ovanstående har ett flertal utredningar genomförts i etapp 1 som 
även omfattar etapp 2: 
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• Dagvattenutredning 
• Riskbedömning 
• Geotekniska utredningar 
• Luktutredning 
• Beräkning av partiklar och kvävedioxid 
• Markmiljö riskbedömning 
• Naturvärdesinventering 

6. Genomförandets konsekvenser  

6.1 Inverkan på miljön 
Planens genomförande bedöms medföra risk för betydande påverkan på 
miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver detta. 

6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ägoförhållanden 
Detaljplanen omfattar följande fastigheter som ägs av kommunen: Saltängen 
1:1 (del av), Trätan 10, Ankan 1, Ankan 2, Ankan 3, Ankan 4, Ankan 5, 
Lommen 2, Lommen 4, Lommen 5, Lommen 7, Lommen 8, Lommen 9, 
Svanen 7,  Svanen 4, Svanen 8 och Gräsanden 1.  

Fastigheterna Lommen 4, Lommen 5 och Svanen 4 är upplåtna med 
tomträtt. 

Detaljplanen omfattar följande fastigheter som är privatägda: Nunnan 19, 
Nunnan 20, Munken 23, Munken 24, Knipan 4, Svanen 6, Lommen 6 och 
Gräsanden 2. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 
Detaljplanens genomförande innebär att ett stort antal fastighetsregleringar 
ska genomföras. Mark som enligt detaljplanen ska utgöra allmän plats ska 
föras över till kommunens fastighet Saltängen 1:1. 

Delar av kommunens mark ska utgöra kvartersmark. I det fall det avser 
mindre ytor ska dessa regleras till den angränsande kvartersmarken. Större 
sammanhängande ytor kommer överlåtas genom förfarande om 
marktilldelning. Inför överlåtelse kommer kommunen genomföra 
avstyckningar för att dela in kvarter i flera fastigheter. 

Samtliga fastighetsregleringar genomförs efter överenskommelse mellan 
fastighetsägarna. Nedan följer en sammanställning av fastighetsregleringar 
som är en följd av detaljplanens avgränsning av kvartersmark respektive 
allmän plats. Fastighetsregleringar listas utifrån avträdande fastighet. 
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Ytterligare fastighetsbildningsåtgärder kan tillkomma efter beslut av 
respektive fastighetsägare. 

  Figur 50.  Kartan visar möjliga fastighetsregleringar i västra delen av planområdet.  
 

Överföringar till allmän plats, västra delen av planområdet: 

Fastighet Fastighetsreglering 

Nunnan 20 Markområde 1 och 2 överförs till Saltängen 1:1. 

Trätan 10 Markområde 3 överförs till Saltängen 1:1. 

Ankan 1 Markområde 4 överförs till Saltängen 1:1. 

Ankan 2 Markområde 5 överförs till Saltängen 1:1. 

Ankan 3 Markområde 6 överförs till Saltängen 1:1. 

Ankan 4 Markområde 7 överförs till Saltängen 1:1. 

Ankan 5 Fastigheten (markområde 8) överförs till 
Saltängen 1:1. 

Munken 24 Markområde 9 överförs till Saltängen 1:1. 
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Munken 23 Markområde 10 överförs till Saltängen 1:1. 

 

Överföringar till kvartersmark, västra delen av planområdet: 

Fastighet Fastighetsreglering 

Saltängen 1:1 Markområde A överförs till Nunnan 20. 

Markområde B överförs till Nunnan 20. 

Markområde C är möjligt att överföra till 
angränsande kvartersmark. Alternativt sker 
avstyckning till ny fastighet. 

Markområde D överförs till Trätan 10. 

Markområde F överförs till angränsande 
kvartersmark. 

Markområde G överförs till angränsande 
kvartersmark. 

Markområde H överförs till angränsande 
kvartersmark. 

Markområde I överförs till angränsande 
kvartersmark. 

Markområde J överförs till angränsande 
kvartersmark. 

Trätan 10 Markområde E överförs till angränsande 
kvartersmark. 
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Figur 51.  Kartan visar möjliga fastighetsregleringar i östra delen av planområdet.  
 
 
 
Överföringar till allmän plats, östra delen av planområdet: 

Fastighet Fastighetsreglering 

Knipan 4 Markområde 11 överförs till Saltängen 1:1. 

Lommen 2 Markområde 12 överförs till Saltängen 1:1. 

Lommen 4 Markområde 13 överförs till Saltängen 1:1. 

Lommen 5 Markområde 14 överförs till Saltängen 1:1. 

Svanen 7 Markområde 15 överförs till Saltängen 1:1. 

Svanen 8 Markområde 16 överförs till Saltängen 1:1. 

Svanen 6 Markområde 17, 18 och 19 överförs till Saltängen 
1:1. 

Svanen 4 Markområde 20 överförs till Saltängen 1:1. 

Gräsanden 2 Markområde 21 överförs till Saltängen 1:1. 

 

Överföringar till kvartersmark, östra delen av planområdet: 
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Fastighet Fastighetsreglering 

Saltängen 1:1 Markområde K överförs till Knipan 4. 

Markområde L överförs till Lommen 2. 

Markområde M överförs till angränsande 
kvartersmark. 

Markområde N överförs till angränsande 
kvartersmark. 

Markområde O överförs till angränsande 
kvartersmark. 

Markområde P överförs till Lommen 5. 

Markområde Q överförs till Lommen 6. 

Markområde R överförs till angränsande 
kvartersmark. 

Markområde S och T överförs till Svanen 6. 

Markområde U överförs till Svanen 4. 

Markområde V, W och X överförs till Gräsanden 
1. 

I de fall det ovan anges att markområde ska föras till angränsande 
kvartersmark finns det flera alternativ hur fastighetsbildning kan 
genomföras. Ovanstående beskrivning omfattar inte regleringar eller 
avstyckningar som kan tänkas genomföras inom respektive kvarter. 

Gemensamhetsanläggning 
Detaljplanens genomförande kräver inte bildande av 
gemensamhetsanläggningar. Dock kan gemensamhetsanläggningar bildas 
för exempelvis gårdar och garagelösningar. Det sker i så fall på initiativ av 
berörda fastighetsägare. Deltagande fastigheter ges andelstal för utförande 
och drift. 

Ledningsrätt och servitut för ledningar 

Nytt ledningsnät kommer byggas ut i området. Utrymme för ledningar och 
tekniska anläggningar ska säkerställas med ledningsrätt eller servitut om det 
berör kvartersmark. I allmän plats upplåter kommunen utrymme genom 
avtal. 

Ytterligare nätstationer krävs i området. Dessa kommer att upplåtas med 
ledningsrätt. 
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Övriga servitut 
Befintliga servitut 
Inom detaljplaneområdet finns ett flertal upplåtelser av avtalsservitut, 
officialservitut och ledningsrätter som avser befintligt ledningsnät. I vidare 
projektering kommer avgöras i vilken omfattning ledningar ska behållas, 
flyttas eller upphöra. Detta påverkar hur respektive rättighet ska hanteras. 

Tillkommande servitut 
Detaljplanen innehåller inte reserverade ytor för tillkommande servitut. I 
genomförande av detaljplanen kan uppstå behov av servitut, exempelvis om 
gemensamt garage ska uppföras i något kvarter. Sådana servitut bildas i 
sådant fall på initiativ av fastighetsägarna och efter överenskommelse 
mellan berörda fastighetsägare.  

6.3 Ekonomiska konsekvenser 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 
Kommunen kommer att sälja kvartersmark efter det att avstyckning till nya 
fastigheter är genomförd. Kommunen kommer inom denna kvartersmark 
genomföra och bekosta marksanering samt eventuella arkeologiska åtgärder. 
Försäljning sker till marknadsvärde. Kommande byggherrar är ansvariga för 
detaljplanens genomförande inom kvartersmark. 

Inom mark som sedan tidigare är privatägd avgör respektive fastighetsägare 
om genomförande av fastighetsutveckling alternativ att sälja fastigheten 
vidare. 

Kommande byggherrar tillgodogör sig intäkter inom kvartersmark genom 
genomförande av byggrätter samt försäljning eller uthyrning av bostäder, 
lokaler etcetera. 

Allmän plats, kostnader och finansiering 
Norrköpings kommun är huvudman för allmän plats och bekostar därmed 
utbyggnad. Kostnader för utbyggnad av allmän plats finansieras av intäkter 
från kommunens markförsäljning samt via exploateringsbidrag från 
privatägda fastigheter.  

Exploateringsekonomi för Inre hamnen följs upp på hela programområdet, 
dvs gemensamt för etapp 1 och etapp 2. Prognos för det totala 
exploateringsnettot är plus-minus-noll. Utbyggnad av allmän plats pågår 
inom etapp 1 med tydlig styrning och kontroll av utgifter. I takt med fortsatt 
detaljplaneläggning samt kommande projekteringar blir ekonomiska 
bedömningar för etapp 2 allt noggrannare med en säkrare bedömning av det 
ekonomiska utfallet. 
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Projektet för Inre hamnen rapporterar kontinuerligt det ekonomiska utfallet 
till samhällsplaneringsnämnden. Vid behov sker även rapportering till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige.   

Driftkostnader 
Drift och underhåll av allmän plats bekostas av Norrköpings kommun, 
såsom huvudman för dessa anläggningar. Driftskostnader hanteras i tekniska 
nämndens budget. 

Detaljplanens genomförande innebär att mängden allmän plats utökas och 
dessutom kommer utgöras av mer skötselintensiva ytor. Därmed ökar 
driftkostnaderna för området. 

Vatten och avlopp 
Kostnaden för utbyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet 
finansieras genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa fram till 
anslutningspunkt. Debitering av anslutningsavgift sker när anslutningspunkt 
finns upprättad. 

Utbyggnad av tillfälligt ledningsnät samt flytt av befintliga ledningar 
finansieras helt eller delvis av exploateringsintäkter, förutsatt att det sker på 
grund av exploateringen.   

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

El/energi och tele med mera 
Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt gällande taxa för respektive 
ändamål av ledningsägare och operatörer.  

Utbyggnad av tillfälligt ledningsnät samt flytt av befintliga ledningar 
finansieras helt eller delvis av exploateringsintäkter, förutsatt att det sker på 
grund av exploateringen. 

Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 
Inom sitt fastighetsinnehav ansöker och bekostar Norrköpings kommun om 
fastighetsbildning som avser avstyckning inför försäljning. 

Ersättning för markregleringar mellan allmän plats och kvartersmark sker 
genom överenskommelse mellan kommunen och aktuell fastighetsägare. 
Överenskommelse ska även omfatta eventuell fördelning av kostnader för 
fastighetsbildning. Om överenskommelse inte är möjlig att nå kan 
lantmäterimyndigheten besluta om ersättning.   
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Bygglov, anmälan och planavgift 
Avgifter för bygglov och anmälan tas ut enligt gällande taxa. 

Norrköpings kommun bekostar upprättande av detaljplan inom den 
kommunägda marken. Därmed ska ingen ytterligare planavgift erläggas i 
samband med bygglov avseende detaljplanen. 

För privatägda fastigheter regleras kostnader för planläggning i föravtal och 
efterföljande exploateringsavtal. Även för dessa fastigheter gäller därmed att 
ingen ytterligare planavgift erläggs i samband med bygglov avseende 
detaljplanen. 

6.4 Sociala konsekvenser 
Detaljplanen bedöms ge positiva sociala konsekvenser för staden. Den 
förändrade strukturen inom planområdet och de nya kopplingarna medför att 
området hänger ihop med den befintliga staden vilket är viktigt för att skapa 
flöden av människor och för att stadens invånare lätt ska kunna ta sig till 
området med attraktiva mötesplatser. Ambitionen är att bostäder upplåts både 
som hyresrätter och bostadsrätter, vilket svarar för en bred sammansättning av 
människor.  
Park och aktivitetsstråk utformas med olika inriktningar med möjligheter till 
friytor för lek och vistelse. Därmed tillgodoses behovet av rekreation för 
flera olika målgrupper och ålderskategorier.  

Områdets utbud av handel och restauranger kommer att bidra till människor 
söker sig till området i större omfattning. Möjligheten till spontana möten 
och interaktion bedöms därför som stor. 

6.5 Konsekvenser för stadens attraktivitet 
Planområdet ger ett stort tillskott av attraktiva bostäder. Omfattande biltrafik 
kan med de nya trafiklösningar som planeras flyttas ut från stadskärnan vilket 
bedöms medföra bättre framkomlighet, bättre luftkvalitet och mindre buller. 
Planen ger även ökad attraktivitet till transportslag som kollektivtrafik och 
gång- och cykeltrafik.  
I de nya stadsmiljöer som skapas finns plats för ny park, serveringar och 
aktivitetsytor. Norrköping får ett nytt besöksmål som är tillgängligt för alla. 
Inre hamnen skapar förutsättningar för utveckling av Johannisborg som en ny 
stadspark. 
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7. Medverkande 

7.1 Tjänstemän 
Plansamordnare för detaljplanen har varit Azita Taheri. Planhandlingar vid 
samråd har upprättats av Azita Taheri och Linda Gårlin,  
samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering. 

I utarbetande av detaljplanen har även följande personer deltagit:  

Fredrik Wallin, samhällsbyggnadskontoret, projekt, upphandling och juridik   
Ola Brånäs, samhällsbyggnadskontoret, exploatering 
Elke Myrhede, samhällsbyggnadskontoret, projekt, upphandling och juridik   
Elisabet Manfred, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö   
Daniel Hildén, samhällsbyggnadskontoret, projekt, upphandling och juridik   
Jessica Svejd, samhällsbyggnadskontoret, projekt, upphandling och juridik       
Karin Milles, samhällsbyggnadskontoret, övergripande samhällsplanering  
Martin Heidesjö, samhällsbyggnadskontoret, övergripande 
samhällsplanering 
Louise Lindroth, samhällsbyggnadskontoret, bygglov 
Johan Lindqvist, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
Per Erik Hahn trafik, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
Magnus Ålstam, Nodra AB 
Maria Rothman, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö  
Karin Dahlström samhällsbyggnadskontoret, miljöskydd 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Sani Muric Azita Taheri 
enhetschef detaljplanering planarkitekt 
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Referenser  

Utredningar för detaljplanen 
Bebyggelseinventering, Inre hamnen etapp 2, revidering av 
bebyggelseinventering östra Saltängen, Wilund arkitekter & antikvarier AB, 
2012-02-01, rev: 2019-06-26. 

Beräkning av partiklar och kvävedioxid för Saltängsgatan, Inre hamnen, 
Norrköpings kommun, bygg- och miljökontoret, 2016-06-20.  

Dagvattenutredning Inre hamnen, Tyréns AB, 2016-12-09.  

Detaljerad riskbedömning Brink AB, Norrköping, 2017-05-22, WSP Sverige 
AB.  

Förprojektering Luktreducerande åtgärder – Slottshagens 
avloppsreningsverk, ELVA AB, 2015-12-18 reviderad 2016-02-08.  

Geoteknisk PM, projekteringsunderlag, Sweco civil AB, 2015-09-18. 

Inre hamnen etapp 2 Norrköping, Trafikbullerutredning, 2019-11-15, WSP 
Sverige AB. 

Aktuella stadsutvecklingsprojekt kumulativa effekter på kulturmiljön Norra 
Promenaden, Norrköpings kommun, Wilund arkitekter & antikvarier AB, 
2019-12-13 

Landskapsinventering, Inre hamnen och Johannisborg, Tyrens AB, 2015.  

Luktutredning för Slottshagens reningsverk, Norrköpings Kommun, ÅF-
Industry AB, 2015-02-23.  

Luktutredning för Slottshagens reningsverk- tekniska åtgärder, Norrköpings 
Kommun, ÅF-Industry AB, 2015-04-20.  

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Svanen 6 
med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping, 2020-
02-28, Sweco Environment AB. 

Miljöteknisk markundersökning med provtagning av jord och grundvatten 
inom området Inre hamnen i Norrköping, Sweco Environment AB, 2015-
03-16  

Naturinventering av Saltängen och Johannisborg, ett underlag till 
Norrköpings kommuns program för Saltängen, Amalina Natur & 
Miljökonsult, januari 2012 
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PM, Förorenad mark i Inre hamnen Detaljplan Kronomagasinet med 
närområde, Norrköpings kommun, mark- och exploateringskontoret, 2016-06-
30. 

PM miljökvalitetsnormen för luft Östra saltängen MKB detaljplan etapp 2 
Inre hamnen, uppdragsnummer, Sweco Environment AB. 

Program för Inre hamnen, Antagandehandling, Norrköpings kommun, 
stadsbyggnadskontoret, 2014-05-02 reviderad 2014-06-24.  

Riskbedömning Inre hamnen, Norrköping, Kemakta AR 2015-28, Kemakta 
Konsult och Sweco.   

Utredning, aktivitetsstråk Brännerigatan & platsbildningar, Diagonalen 
Nyréns arkitektkontor, 2019-05-03. 

Kommunala handlingar och riktlinjer 
Arkitekturstaden Norrköping. Antagen av kommunfullmäktige 27 augusti 
2018. 

Avfallsplan 2013. § 85 reviderad avfallsplan 2013-2016, Tekniska kontoret, 
Norrköpings kommun, 2014-04-28. 

Budget 2017 och plan 2018-2020, Norrköpings kommun. 

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping, Linköpings 
kommun och Norrköpings kommun. Juni 2010. 

Riktlinjer Arbetsmiljö och tillgänglighet för avfallshanteringen i 
Norrköpings kommun, Norrköping Vatten och Avfall AB, 2014-04-01. 

Riktlinjer för dagvattenhantering, Norrköpings kommun, 
Dagvattengruppen, Beslutad av KCVD, Forum för Kontorschef 
Samhällsbyggnadskontoret och Verkställande direktör, Nodra AB, 2019-04-
30. 

Översiktsplan för staden. Norrköpings kommun. Antagen i 
kommunfullmäktige 2017-06-19.  

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

Övriga referenser 
Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Funktionskrav, hydraulisk 
dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Svenskt Vatten 
Publikation P110, 2016. 

Beslut om utvidgat strandskydd i Norrköpings kommun, Länsstyrelsen 
Östergötland, 2015-01-12. 

Magnus Gullstrand
Ta bort de referenser som inte är relevanta för den aktuella detaljplanen.
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Detaljerad översvämningskartering längs Motala ström, Roxen, Glan och 
Bråviken, Rapport nr. 2008-76, SMHI, 2009-05-25. 

Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna. 
Länsstyrelserna, 2012. 

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

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

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

Svenskt Vattenarkiv, SMHI, september 2015. 
http://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-vattendrag 

SGU, jordartskarta, 2015, http://www.sgu.se. 

Vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se 
Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havsvattenmyndigheten, 
information senast hämtad 2019-09-28. VISS Vatteninformationssystem 
Sverige, Länsstyrelsen, december 2014, 
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE583926-
161744. 

Gården ska ge utmaningar. Lärarförbundets tidskrift för alla förskollärare 
”Förskolan”. https://forskolan.se/garden-ska-ge-utmaningar/. 

 

 

http://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-vattendrag
http://www.sgu.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE583926-161744
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE583926-161744
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