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Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra Ostlänkens passage genom det 
tidigare detaljplanelagda området, genom att ett mindre område planlagt 
som naturmark (N) ändras till Trafik (T). 
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1. Inledning 

1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta 

Till planhandlingarna hör även: 
• Planbeskrivning 
• Behovsbedömning 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse (vid granskning) 
• Utlåtande (efter granskning) 

 
Plankartan är juridiskt bindande. 

1.2 Planprocessen – en översikt av standardförfarande  
Den aktuella detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan-och 
bygglagen (2010:900). 

 

Planprocessen börjar när en intressent begär en ny eller ändrad detaljplan. 
Intressenten kan till exempel vara en privatperson, ett företag, ett statligt 
organ eller kommunen själv. Ett planprogram kan göras vid behov av 
tydligare inriktningar för det fortsatta detaljplanearbetet. Programmet 
skickas ut för samråd. Efter samrådsperioden görs eventuella ändringar och 
programmet kan sedan godkännas av stadsplaneringsnämnden eller 
kommunfullmäktige. 

När programmet har godkänts börjar arbetet med förslag till detaljplan. Ett 
samrådsförslag upprättas och skickas ut för samråd med länsstyrelsen, 
lantmäteriet, övriga myndigheter, berörda fastighetsägare, kommunala 
enheter, med flera. Planförslaget bearbetas bland annat efter de synpunkter 
som lämnats under samrådstiden. Förslaget ställs sedan ut för granskning. 
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När granskningstiden är slut kan detaljplanen antas av 
stadsplaneringsnämnden eller kommunfullmäktige. För att ha rätt att 
överklaga den antagna planen måste man ha lämnat in skriftliga synpunkter 
till kommunen innan granskningstiden gått ut. 

1.3 En översikt över projektet Ostlänken 
Ostlänken är den nya höghastighetsjärnvägen som sträcker sig från 
Linköping till Järna, söder om Södertälje. Det är den första delen i ett 
höghastighetsnät mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö. 
Med höghastighetståg på dubbla spår blir det möjligt att resa snabbare, 
säkrare och smidigare. Den utökade spårkapaciteten ger förbättrade 
möjligheter till omledning så att järnvägssystemet blir mindre sårbart för 
störningar. Ostlänken ska även bidra till att kapacitet frigörs på befintliga 
stambanor för fler godstransporter och regional persontrafik. 

Järnvägsutredningar för Ostlänken avslutades med att Trafikverket 2010 
valde korridor för det fortsatta planeringsarbetet. Det är denna förordade 
korridor som ligger till grund för det pågående arbetet med planering och 
den kommande ansökan till regeringen om tillåtlighet. 

Trafikverket planerar för en successiv byggstart under åren 2017-2021, och 
målet är att de första tågen ska kunna börja rulla 2028. För Norrköpings del 
innebär Ostlänken att man kommer att kunna ta sig till Stockholm på 50 
minuter och till Linköping på 15 minuter. 

Enligt lagen om byggande av järnväg (1995:1649) får en järnväg inte 
byggas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller 
bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. För att 
järnvägsplanerna ska kunna fastställas måste därför detaljplaner inom 
järnvägsplanens område ändras genom att göra tillägg till befintliga 
planbestämmelser, ersättas med en ny detaljplan eller upphävas.  

Parallellt med denna detaljplan tas ytterligare detaljplaner för delsträckor av 
Ostlänken inom Norrköpings stad fram. Detaljplanerna kommer endast att 
beröra de delar av järnvägen som går genom detaljplanelagda delar av 
stadsområdet och där detaljplaneändringar är nödvändiga samt områden 
som bedömts nödvändiga att planlägga för järnvägsändamål. I övriga delar 
regleras den framtida markanvändningen endast av järnvägsplanen. Av den 
anledningen ser järnvägsplanens och detaljplanernas avgränsningar olika ut. 
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2. Planens huvuddrag 

2.1 Planområdet 
Planområdet ligger mellan Malmölandet och Jursla industriområde strax 
öster om E4:an, cirka fem kilometer norr om Norrköpings innerstad. Den 
gällande detaljplanen omfattar ett cirka 80 hektar stort område och sträcker 
sig från södra Åby i väst till Kardonbron i öst, se figur 1.  
 
Den nya detaljplanen rör knappt 3800 kvadratmeter i planområdets 
nordvästra del och ingår i fastigheten Händelö 2:41. Se figur 2. Ostlänkens 
spårdragning ska gå under Krusenhofsvägen och den planerade 
Kardonbanan. Området ligger på toppen av en höjd cirka +26 meter över 
havet.  

 
Figur 1: Översiktskarta över gällande detaljplan samt dess nordvästra del med Ostlänkens 
planerade spårdragning. Norrköpings kommuns digitala karta. 

2.2 Planens syfte och bakgrund 
Den gällande detaljplanens syfte är att pröva uppförande av en ny 
godsbangård och nytt järnvägsspår till Händelö, samt att anpassa 
väginfrastrukturen i området.  

Syftet med denna detaljplan inom den befintliga är att möjliggöra 
Ostlänkens passage genom det tidigare detaljplanelagda området, genom att 
ett mindre område planlagt som naturmark (N) ändras till Trafik (T).  

Trafikverkets beslut om spårdragning av Ostlänkens spårdragning genom 
planområdet föranleder ett tillägg till gällande detaljplanen. Enligt 1 kap § 5 
i lagen om byggande av järnväg (1995:1649) får inte en järnväg anläggas i 
strid med gällande detaljplan  Ostlänkens planerade spårdragning genom 
Norrköping påverkar flera detaljplaner och den här detaljplanen är del i ett 
större arbete för att möjliggöra för järnväg för höghastighetståg.  
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Figur 2: Orienteringskarta med planområdet markerat i rött. Kommunens digitala karta. 

3. Tidigare ställningstaganden 

3.1 Översiktsplanen 
Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping antagen 2010 utgör 
del av kommunens översiktsplan. Den anger att utbyggnaden av 
höghastighetstågtrafik är av högsta prioritet och ses som centralt för en god 
regional utveckling. I översiktsplanen räknar de med att Ostlänken ska vara 
fullt utbyggd till 2020. I översiktsplanen pekas området väster om 
Malmölandet ut som möjlig sträckning för höghastighetsjärnväg. Södra 
Malmölandet pekas ut som utvecklingsområde för logistikverksamhet samt 
att, tillsammans med Händelö, ta över hamnverksamheten som kommer 
lämna centrum . 

Översiktsplan för staden, antagen 2017, beskriver ställningstaganden till 
riksintresset Ostlänken. Mark för planerade järnvägar ska i fortsatt planering 
skyddas för att säkra dess genomförande. Inga åtgärder som kan begränsa 
järnvägarnas funktion får tillkomma i deras närhet. Krusenhofsvägen 
föreslås ingå som en del i utveckling av ett pendlingscykelstråk mellan 
Åby/Jursla och centrala Norrköping över Malmölandet och Händelö. 

Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplanering.  

3.2 Riksintressen 
Det finns två riksintressen för framtida järnväg, där den ena är den 
planerade Karbonbanan och den andra är Ostlänkens spårdragning. 
Ostlänkens spårdragning korsar Kardonbanan. Den gällande detaljplanen för 
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området möjliggör för byggande av Kardonbanan, som går ifrån 
Kardonbron på Händelö till detaljplaneområdets västra del.  

Utöver dessa intressen finns det i dagsläget en utredning som utreder 
möjligheten att ange södra Malmölandet som riksintresse för industriell 
produktion och hamn. Kardonbanan är viktig i den här utvecklingen och det 
är av vikt att Ostlänken och Kardonbanan inte förhindrar varandra.  

Strax väster om planområdet finns E4:an, som även den är riksintresse för 
kommunikation. Detaljplanen bedöms inte påverka E4:ans funktion. Även 
södra stambanan finns väster om och fortsätter söder om planområdet som 
är riksintresse för järnväg. 

De södra delarna av planområdet utgör riksintresse för högexploaterad kust 
(4 kap 4§ miljöbalken) men det är inget som tillägget påverkar.  
 

 
Figur 3: Riksintressen för väg och järnväg. Trafikverket. 

3.3 Gällande detaljplaner 
Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för del av fastigheterna 
Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 med närområde (godsbangård)” med 
diarienummer 0581K-P10/35.  

Planen möjliggör för uppförandet av en godsbangård med tillhörande 
järnvägssträckning som kopplar på södra stambanan. Planbestämmelserna 
reglerar utöver det markanvändning för industri samt naturmark.  
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Figur 4: Gällande detaljplan. Norrköpings kommun. 

3.4 Övriga kommunala beslut 

Beslut om planläggning 
Stadsplaneringsnämnden gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 med närområde den 25 april 
2017. 

4. Planförutsättningar och planförslag 

4.1 Mark- och vattenanvändning 

Befintlig användning 
Marken som berörs av detaljplanen är mestadels skogsmark med ett 
övervägande yngre trädbestånd och utan utpekade högre naturvärden. I 
områdets norra del löper Krusenhofsvägen.  

Föreslagen användning 
Tillägget kommer att påverka den gällande detaljplanens markanvändning 
då den planerade spårdragningen går igenom vad som idag är planlagt som 
naturmark. Där det idag är reglerat för naturmark (NATUR) kommer det 
istället bli reglerat för järnvägstrafik (T). Likaså för det stråk av lokaltrafik 
(LOKALTRAFIK) som också blir reglerat för järnvägstrafik (T). Den nya 
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dragningen av lokaltrafikgatan inklusive bron över Ostlänken har också 
tagits med i plankartan. 

4.2 Natur 
I samband med planprogrammet för Malmölandet har en 
naturvärdesinventering genomförts med speciellt fokus på eksamband 
(Calluna 2016). Ekmiljöerna på Malmölandet är ett Natura 2000-område 
som beskrivs som känsligt och vid ytterligare bebyggelse måste 
spridningskorridorer säkras för ett fortsatt gott ekhabitat. Den planerade 
järnvägen korsar spridningskorridoren. Området för detaljplanetillsägget 
berör inte identifierad spridningskorridor mellan Malmölandet och ekmiljön 
på västra sidan om E4:an.  

Utredningen pekar på att byggnader, stora vägar och stora hårdgjorda ytor är 
att betrakta som barriärer. Däremot har lokalvägar och mindre järnvägar 
liten betydelse. Ostlänkens påverkan på spridningskorridoren söder om 
detaljplanetillägget prövas i samband med järnvägsplanen.  
 

 
Figur 5: Viktiga spridningskorridorer för ek på Malmölandet. Calluna 2016.  

Fornlämningar 
Inom planområdet finns två kända fornlämningar som ligger i eller i 
anslutning till området. Den ena är en härd, den andra en kvarlämning efter 
ett torp som ligger i nära anslutning till den planerade tunneln.  

Torpet kommer sannolikt att försvinna i samband med byggande av 
Kardonbanan. Fornlämningar skyddas enligt lagen om kulturminnen 
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(1988:950). En arkeologisk undersökning kommer att genomföras av 
Trafikverket inom ramen för järnvägsplanen.  

Om något hittas som kan vara en fornlämning ska kontakt omedelbart tas 
med länsstyrelsen. 

 
Figur 6: Kända fornlämningar inom och i närheten av planområdet som markeras i svart. 
Från kommunens digitala karta. 

Markens beskaffenhet 
I området kring Åby väster om E4:an består jordprofilen av fast lagrad 
morän, ställvis överlagrad av finare sediment i form av silt. De geotekniska 
förutsättningarna utreds inom det parallellt pågående arbetet med 
järnvägsplanen. 
 

4.3 Gator och trafik 

Gatunät, gång- och cykelvägar 
Inom området som omfattas av detaljplanen ligger Krusenhofvägen som 
används för biltrafik samt gång- och cykeltrafik. Krusenhofvägen kommer 
gå över Ostlänken. I området för detaljplanen kommer även Kardonbanan 
att gå över Ostlänken.  

4.4 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 
Från och med 1 juni 2015 gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Bullernivåer vid bostadsbyggnads fasad bör inte 
överstiga 55 dBA ekvivalent nivå. För en bostad om högst 35 kvadratmeter 
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bör den ekvivalenta ljudnivån vid fasaden inte överskrida 60 dBA. Vid 
uteplats som anordnas i anslutning till byggnaden bör trafikbuller inte 
överstiga 50 dBA ekvivalent nivå samt 70 dBA maximal ljudnivå.  

Markföroreningar 
Några sedan tidigare verksamheter är inte kända inom planområdet. I 
samband med järnvägsplanen för Kardonbanan togs prover i jord där 
utskiftning av massor kommer att ske. Inga föroreningar som innebär någon 
risk för nuvarande och planerad markanvändning påträffades. Om 
misstänkta föroreningar påträffas ska det omedelbart anmälas till 
tillsynsmyndigheten. 

Översvämning 
En översvämningskartering har gjorts 2008 och kompletterats 2010 av 
SMHI på uppdrag av stadsbyggnadskontoret som visar beräknade 
vattennivåer för olika scenarier för dagens klimat och det förväntade 
vattenståndet vid år 2100. Se figur 7. Området inom tillägg för detaljplan 
påverkas inte av förhöjda vattennivåer.  
 

 
Figur 7: Översvämningskartering. Från kommunens digitala karta. 

Luftkvalitet 
Detaljplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormer för luft 
överskrids. 
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4.5 Teknisk försörjning 
El 

Inga elledningar finns inom detaljplanens område. Strax intill samt norr om 
planområdet finns kraftledningar som sannolikt kommer att behöva flyttas 
på grund av Ostlänken.  

 
Figur 8: Ledningar inom och i närheten av nordvästra delen av planområdet. Från 
kommunens digitala karta. 

Vatten och spillvatten 
Inga VA-ledningar påverkas av tillägget till detaljplanen. 

Dagvatten 
Dagvattenhantering inom området behöver utredas vidare i samband med 
Trafikverkets projektering då majoriteten av dagvattenhantering inom 
området kommer att behöva lösas inom Ostlänken spårområde då detta blir 
lägst liggande inom planområdet. 

Kommunen har tagit fram en riktlinje för hållbar dagvattenhantering, 
Norrköpings kommun, beslutad av KCVD, Forum för Kontorschef 
Samhällsbyggnadskontoret och Verkställande direktör, Nodra AB, 2019-04-
30. 

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.  
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Tele 
Skanova har en luftburen teleledning som korsar den planerade 
spårdragningen. Trafikverket förhandlar med Skanova om hur denna 
ledning ska hanteras under den kommande spårbyggnationen. 

Bredband 
Inga optoledningar påverkas av detaljplanen. 

Värme 
Inga fjärrvärmeledningar påverkas av detaljplanen. 

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 
Planuppdrag: 00 mars 2017 

Plansamråd:  25 november 2019 – 7 januari 2020 

Granskning: Första kvartalet 2020 

Antagande stadsplaneringsnämnden: Andra kvartalet 2020 

Detaljplan laga kraft: Andra kvartalet 2020 

Genomförande, allmän plats 
Marklösen, fastighetsregleringar: 2020 

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. 
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5.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 

Allmän plats 

Vägområdet i planområdets norra del och naturmark förvaltas av 
Norrköpings kommun. Det tillkommande spårområdet kommer att ägas och 
skötas av Trafikverket.  

Ett servitut för överbyggnad av Ostlänken med en bro för biltrafik och en 
järnvägsbro kommer att upprättas mellan Norrköpings kommun och 
Trafikverket.  

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

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

El 
E.ON Elnät Sverige AB är huvudman för elnätet. 

Trafikverket har låtit meddela att en luftledning behöver flyttas innan 
arbetet med spårdragningen kan ta sin början. Elledningen ligger dock 
utanför planområdet.  

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. 

5.3 Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 15 år från det datum som beslut om antagande 
av detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Den utökade genomförandetiden, vilket i normalfallet är 5 år, syftar till att 
tillgodose Ostlänkens anläggningstid och den ytterligare tid som 
byggnationen av de broar som tillkommer över denna efter att Ostlänken 
färdigställts inom planområdet. 
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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. 

5.4 Genomförande inom kvartersmark 
Utbyggnad inom kvartersmark – järnvägsmark – i detta ärende, genomförs 
av Trafikverket i samband med utbyggnad av Ostlänken. 

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

5.6 Tekniska utredningar 
Inga särskilda utredningar har tagits fram av kommunen för denna 
planändring.  
 
I Trafikverkets arbete som ledde fram till den specifika dragningen av 
Ostlänken finns flertalet utredningar som syftar till att möjliggöra denna 
spårvägsdragning. 

6. Genomförandets konsekvenser  

6.1 Inverkan på miljön 
Planens genomförande bedöms inte medföra någon risk för betydande 
påverkan på miljön. 

Inom området för planändringen finns inga särskilda naturvärden, men 
Ostlänkens inverkan på naturmiljön inom Malmölandet utreds i och med 
deras järnvägsplan. 

6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs i nuläget av Norrköpings kommun. I och 
med denna detaljplans genomförande säljes den mark som är nödvändig för 
Ostlänkens sträckning och drift till Trafikverket. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 
Fastighetsindelning är i nuläget inte bestämt och redovisas senast i samband 
med granskningsskedet. 
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Ledningsrätt och servitut för ledningar 

Inom planområdet finns en ledningsrätt inom planområdets västra del, se 
figur 8. Hur Ostlänkens etablering påverkar denna ledning utreds vidare i 
planprocessen och redovisas senast under granskningsskedet. 

Övriga servitut 
Tillkommande servitut 
Detaljplanen ger stöd för bildande av servitut inom planområdet för allmän 
trafikled samt järnvägsbro genom att områdena har reserverats särskilt för 
ändamålet genom beteckningen ”z1” och ”z2”. Kommunen kommer att 
ansöka om lantmäteriförrättning för att bilda servitutet.  

6.3 Ekonomiska konsekvenser 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 
Huvuddelen av marken inom planområdet kommer att säljas till 
Trafikverket för deras etablering. Detta utreds vidare. 

Allmän plats, kostnader och finansiering 
Majoriteten av mark och drift inom planområdet övertas av Trafikverket. En 
mindre del med gata för lokaltrafik bildas för att möjliggöra den nya 
sträckningen av Krusenhofsvägen och sköts av Norrköpings kommun. 
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7. Medverkande 

7.1 Tjänstemän 
Plansamordnare för detaljplanen har varit John Bovellan som upprättat 
planhandlingarna tillsammans med planingenjör Simon Tell, 
samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering samt Mikael Sonesson, 
samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering. 

Detaljplanen har utarbetats i samverkan med följande tjänstemän inom 
Norrköpings kommun:  
Per-Erik Hahn, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
Johan Lindqvist, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
Toni Rydberg, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur  
Karin Ingemansson, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 
Maria Rothman, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 
Maria Agvald Jägborn, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 
Oskar Arfwidsson, Nodra AB 
Sofia Svensk, näringslivskontoret 
 

 

Stadsbyggnadskontoret 

Julia Stenström Karlsson John Bovellan 
t.f. enhetschef detaljplanering  Planarkitekt 
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