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Sammanfattning 

Planens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med möjlighet till 
centrumanvändning.  

På fastigheten Bollen 2 möjliggörs för ett flerbostadshus med överbyggt 
parkeringsgarage med innergård på tak.  

En meterbred sträcka om cirka 40 meter i norra delen av fastigheten Bollen 
2 får markanvändningen PARK för att säkerställa ett bredare gångstråk till 
Lenningska parken. Fastigheten Bollen 7 planläggs som torg.  

På planområdet ligger en befintlig enplansbyggnad, idag med 
kontorsverksamhet, som kommer rivas. Särskild hänsyn ska tas till 
Victoriaskolans verksamhet på fastigheten söder om planområdet.  

Detaljplanen är inkluderad i det övergripande stadsutvecklingsprojektet 
Västra staden som syftar till att förtäta staden utanför Södra Promenaden. 
Detaljplanen som möjliggör nya bostäder i ett attraktivt och centralt läge är 
del i att skapa en levande blandstad när innerstaden expanderar.   

Detaljplanen överensstämmer med Norrköpings översiktsplan för staden 
(2017). 
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1. Inledning 

1.1 Planhandlingar 

Detaljplanen består av: 
 Plankarta i skala 1:500 med bestämmelser och illustrationer 

Till planhandlingarna hör även: 
 Planbeskrivning 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan 
 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) 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 program kan göras vid behov av tydligare inriktningar 
för det fortsatta detaljplanearbetet men i detta fall bedöms det inte vara 
nödvändigt.  

Efter att kommunen gett ett positivt planbesked påbörjas arbetet med förslag 
till detaljplan. Ett samrådsförslag upprättas och skickas ut för samråd med 
länsstyrelsen, kommunala lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, 
berörda fastighetsägare, kommunala enheter, med flera. Planförslaget 
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bearbetas bland annat efter de synpunkter som lämnats under samrådstiden. 
Därefter ställs förslaget ut för granskning. 

När granskningstiden är slut kan planförslaget 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 ligger i Kneippen i Norrköping och omfattar 2520 
kvadratmeter. Området är centralt beläget i Norrköping med nära anslutning 
till Södra Promenaden. Närområdet präglas främst av fotbollsarenan, 
hemmaplan för bland annat IFK Norrköping. I direkt anslutning ligger 
Gunnar Nordahls plats, stenlagd med sittplatser och en staty av 
fotbollsspelaren Gunnar Nordahl. Planområdet gränsar till Ektorpsgatan i 
öster och Lenningska parken med dess karaktäristiska vattentorn i väster. På 
planområdet finns idag en envåningsbyggnad som används som kontor samt 
tillhörande markplansparkering.  

Fastigheten Bollen 2 ägs av Bollen 2 i Norrköping AB och fastigheterna 
Bollen 4, Bollen 7 och Kneippen 1:1 av Norrköpings kommun. 

 

Figur 2. Planområdet ligger drygt 100 meter från Södra Promenaden och därmed 
innerstaden. Bild: Norrköpings kommun. 
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Figur 3. Planområdet med närområde. Planområdet markerat med vit, heldragen 
linje. Bild: Norrköpings kommun. 

2.2 Planens syfte och bakgrund 

Planens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med möjlighet till 
centrumanvändning.  

Brabo Stockholm AB skickade in ansökan om planbesked för Bollen 2 
under 2016 där syftet var att möjliggöra ny flerbostadsbebyggelse. Senare 
inkluderades även fastigheten Bollen 7, delar av fastigheterna Bollen 4 och 
Kneippen 1:1. 

Planområdet ligger inom projektområdet för Västra staden, som syftar till att 
förlänga innerstaden genom att skapa förutsättningarna för en levande 
blandstad söder om Södra Promenaden.   

3. Tidigare ställningstaganden 

3.1 Översiktsplanen 

Översiktsplan för staden i Norrköpings kommun antagen 2017 anger att 
planområdet ingår i utvecklingsområde för innerstaden som ska utvecklas 
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med blandad bebyggelse av hög arkitektonisk karaktär. Följande riktlinjer 
för utvecklingsområde innerstaden är aktuella för planområdet: 

- Tillgänglighet till grönyta ska alltid beaktas 
- Den arkitektoniska nivån ska vara hög 
- Kulturhistoriska värden i bebyggelsen ska beaktas och dras nytta av för 

att ytterligare höja stadens attraktivitet 
- Stadsdelen ska vara och upplevas vara tillgänglig för alla 
- Åtgärder som reducerar behovet av biltrafik ska alltid vidtas 
- Parkering för bil ska i normalfallet förläggas i anläggning eller under 

mark 
- Bottenvåningar ska i största möjliga mån inrymma lokaler för handel 

eller andra servicefunktioner 
- Det totala antalet träd ska inte minska  
 
Detaljplanen bedöms stämma överens med översiktsplanens intentioner.  

3.2 Riksintressen 

Planområdet är inkluderat i riksintresse E52 för kulturmiljövård, 
Norrköpings stad (3 kapitlet, 6§ Miljöbalken). Den värdefulla kulturmiljön 
inkluderar Lenningska parken med dess grönytor och offentliga byggnader 
samt närheten till Södra Promenaden. 

Planområdet ligger inom riksintresset flygzon. Framtida bebyggelses 
byggnadshöjd kommer, genom planbestämmelser, att begränsas av kraven 
på flyghinderhöjd. Inom planområdet gäller en flyghinderhöjd om + 54,7 
meter över nollplanet. Detta innebär att nya byggnader och föremål, eller 
påbyggnader på existerande byggnader och föremål, inte får överskrida 
denna höjd. 

Förslag till detaljplan bedöms inte påverka ovan beskrivna riksintressen 
negativt. 

3.3 Gällande detaljplaner 

Gällande detaljplaner medger idag följande användning för området, 
centrum- och kontorsverksamhet. Södra delen av fastigheten Bollen 2 och 7 
ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar. Södra delen av 
planområdet ingår i fastigheten Bollen 4 och är i gällande detaljplan 
prickmark med användning kontor och skola (KS) och får inte bebyggas.   

Gällande detaljplaner:  

Detaljplan för kv. Vattentornet m fl inom Kneippen i Norrköping (0581K-
P00/3), lagakraft 2000-02-24. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
vattentornet för studentboende med uppfartsväg via Lennings gata.  
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Figur 4 Utdrag ur plankarta från Detaljplan för kv. Vattentornet m fl inom Kneippen i 

Norrköping (0581K-P00/3). Bild: Norrköpings kommun. 

Detaljplan för del av fastigheten BOLLEN 2 inom Kneippen i Norrköping, 
(0581K-P11/25), lagakraft 2011-12-09. Planen syftar till att möjliggöra 
tillbyggnad av ytterligare två våningar med kontorsverksamhet i ett centralt 
och attraktivt läge som väl lämpar sig för en högre byggnad. 

 

Figur 5 Utdrag ur plankarta tillhörande detaljplan för del av fastigheten Bollen 2 
(0581K-P11/25). Bild: Norrköpings kommun. 
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Figur 6. Illustrationen visar avgränsning av gällande detaljplaner inom 
planområdet. Bild: Norrköpings kommun. 

3.4 Övriga kommunala beslut 

Beslut om planläggning 

Stadsplaneringsnämnden, nuvarande samhällsplaneringsnämnden, lämnar som 
planbesked att kommunen avser att inleda planarbete för fastigheten Bollen 2 
inom Kneippen i Norrköping (2017-03-21, §60). 

Stadsplaneringsnämnden, nuvarande samhällsplaneringsnämnden, beslutar om 
att ge samhällsbyggnadskontoret planuppdrag för att inleda planarbete för 
fastigheten Bollen 2 och 7 inom Kneippen i Norrköping (2018-11-20 § 244). 

Riktlinjer för bostäder 

Enligt bostadsförsörjningslagen har alla kommuner en skyldighet att planera 
för bostadsförsörjningen. Strategierna i Riktlinjer för bostadsbyggande, 
antagen av kommunfullmäktige i september 2014, utgår ifrån att staden 
byggs inifrån och ut, samt att attraktiva lägen tas tillvara. Kommunen 
strävar efter en kontinuerlig stad med integrerade stadsdelar. 
Utbyggnadssatsningar prioriteras högst i områden som är tillgängliga och 
där det finns en befintlig infrastruktur.   
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De fem senaste åren har antalet invånare i kommunen, i snitt, ökat med 
drygt 1 100 personer per år. Prognosen förutser en fortsatt hög 
befolkningstillväxt de kommande åren. För att kunna möta utvecklingen 
med en växande befolkning måste även bostadsproduktionen öka. 

Planen ger möjlighet att bygga cirka 40 - 60 nya bostadslägenheter. 

Riktlinjer för arkitekturstaden Norrköping 

Kommunens riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad - ”Arkitekturstaden 
Norrköping”, antagen 2018 - ska gälla i samhällsbyggnadsprocessen alla 
skeden, från tidig idé till färdig byggnad eller plats. I riktlinjen så står det 
bland annat att arkitekturen ska berika och respektera sin omgivning. 
Arkitekturen ska stärka kulturmiljön, ha ett formspråk med hög kvalitet 
samt främja social integration och interaktion. Vidare ska arkitekturen 
främja stadens liv och åldras vackert och värdigt.  

Förstudie Västra staden 

Inom ramen för det övergripande samhällsbyggnadsprojektet Västra staden 
har en förstudierapport genomförts som beskriver ramar för den framtida 
stadsbyggnaden, dess nyttoeffekter och de utredningar som genomförts. 
Inom projektet planeras för 4000 nya boende till år 2030 där området 
integreras med innerstaden och omkringliggande stadsdelar. När området 
utvecklas ska det ske med en funktionell blandning av bostäder och 
verksamheter som ger möjlighet för en social blandning av människor. 
Servicen i området ska ökas, däribland dubbelt så många 
verksamhetslokaler jämfört med idag. Projektområdet ska upplevas tryggare 
och attraktivare år 2030 med väl gestaltad offentlig miljö och bebyggelse.  

Detaljplanen bedöms stämma väl överens med projektet Västra stadens 
intentioner och i det fortgående detaljplanearbetet pågår samordning mellan 
detaljplan och projekt.  

Stadsbyggnadsvision för Västra staden 

En stadsbyggnadsvision har tagits fram för projektområdet Västra staden 
vilket syftar till att vara ett stöd för den sammanhållna utvecklingen i 
området och vägledande för kommun och byggherrar. 
Stadsbyggnadsvisionen är indelad i tre olika strategier som ska leda till 
projektets måluppfyllelse och ett förverkligande av visionen, där Västra 
staden är en del av innerstaden med stort fokus på det offentliga rummet 
och ett levande stadsliv.  

De tre strategierna är: Strategi för det offentliga rummet, Strategi för 
kvartersmark samt Strategi för hållbar utveckling.   

Detaljplaneförslaget ligger i linje med Stadsbyggnadsvisionen för Västra 
staden då det stärker Ektorpsgatans funktion som viktigt stråk för 
gångtrafikflöden. 
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Figur 7. Planområdet är lokaliserat vid ett av Västra stadens starkare gång- och 
cykelstråk med höga flöden av människor. Illustration: Stadsbyggnadsvision för 
Västra staden, Norrköpings kommun, 2020. 

4. Planförutsättningar och planförslag 

4.1 Mark- och vattenanvändning 

Befintlig användning 

Planområdet används idag till kontorsverksamhet samt bilparkering. 

Föreslagen användning 

Detaljplanen möjliggör för markanvändningarna för bostäder och 
centrumverksamhet. I bottenvåning finns krav på att minst en centrumlokal 
mot Ektorpsgatan, nytt torg. Detaljplanen möjliggör även för halvt nedgrävt 
parkeringsgarage som ska överbyggas med tak som ska användas som 
innergård. Ingen markparkering bil tillåts inom planområdet om inget annat 
anges. 

En meterbred sträcka om cirka 40 meter i norra delen av fastigheten Bollen 
2 får markanvändningen PARK för att säkerställa ett bredare gångstråk till 
Lenningska parken. Fastigheten Bollen 7 planläggs som torg.  
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Figur 8. Förslag till detaljplan. Illustration: Norrköpings kommun, 2022. 

 

4.2 Bebyggelse 

Bebyggelsens och områdets karaktär 

Förutsättningar 

Bebyggelsen inom planområdet består av ett enplanshus uppfört år 1993 
som föreningslokal åt IFK Norrköping fotbollsklubb. Idag används den till 
kontorsverksamhet. Byggnaden skiljer sig från omkringliggande bebyggelse 
i skala och utformning. Kringliggande bebyggelse präglas mer av 
institutioner, storskalighet och representativitet. Framför planområdet ligger 
Gunnar Nordahls plats som är en stenbelagd torgyta med några sittplatser. 
Gunnar Nordahl står som staty vid IFK Norrköpings kanslibyggnad på 
andra sidan Ektorpsgatan.  

Detaljplanen regleras för att tillåta markanvändning för bostäder, B, och 
centrumverksamhet, C. Hela byggrätten får användas för bostads- eller 
centrumändamål, eller både och. 

Fastigheten Bollen 7, ytan mellan Ektorpsgatan och fastigheten Bollen 2 
regleras för markanvändning, TORG. Syftet är att förstärka en platsbildning 
längs med Ektorpsgatan i ett strategiskt läge.  

En meterbred sträcka om cirka 40 meter i norra delen av fastigheten Bollen 2 
får markanvändningen PARK för att säkerställa ett bredare gångstråk till 
Lenningska parken. 

Plankartan 
Markanvändning 
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Bebyggelsen och (när)områdets nuvarande karaktär har påverkats av tre 
tidsperioder som tagit med området på en utvecklingsresa från landsbygd till 
stad. Den första är tiden kring förra sekelskiftet när ett bälte av institutioner 
byggdes i gränslandet mellan stad och landsbygd kring Södra promenaden. 
Det är den här tidens miljöer som bedöms ha högst värde för kulturmiljön 
(se 4.2 Kulturmiljö). Att placera institutioner i gröna miljöer med frisk luft 
var ett sätt att komma undan den industriella staden och dess föroreningar. 
Lennings sjukhem, uppfört år 1885, och vattentornet, uppfört år 1903 är 
exempel på den tidens representativa arkitektur som placerats i vacker 
parkmiljö. Mittemot planområdet ligger sedan 1903 idrottsplatsen som idag 
är fotbollsarena.  

Den andra tidsperioden är andra hälften av 1900-talet där Lenningska 
parken blir kringbyggt av bostadsbebyggelse och institutioner. Dels mot 
Ektorpsgatan och Fotbollsgatan men även väster om när skolområdet 
Ebersteinska byggs. Idrottsplatsen har uppgraderats, bland annat under 
fotbolls-VM 1958 när VM-läktaren (västra läktaren) byggdes. Norrköping 
expanderar kraftigt söderut under 1950 – 1970 talet och i närområdet 
tillkommer Ektorp med sin tidstypiska modernism under 1960-talet. Södra 
Promenaden är inte längre gränsen mellan stad och landsbygd utan snarare 
gränsen mellan innerstad och förstad.  

 

Figur 9. Flygfoto från 1974. Ny bebyggelse längs med Ektorpsgatan, Ektorp har 
byggts som del av miljonprogrammet i söder och fotbollsarenan har utvecklats. 
Planområdet är rödmarkerat. Foto: Norrköpings kommun (1974). 

De senaste åren har det skett en betydande mängd av nybyggnation som 
återigen förändrar karaktären i området. Fotbollsarenan är (nästan) 
kringbyggd sedan 2008 och nya bostadskvarter har byggts längs med 
Albrektsvägen. Precis norr om planområdet revs det uppmärksammade 
flerbostadshuset Bollen som byggdes år 1965 nyligen och gjort plats för tre 
punkthus. Gränsen mellan innerstad det som ligger söder om Södra 
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Promenaden håller på att förskjutas. Lenningska parken är idag en stadspark 
med innerstadsläge. 

 

Figur 10. Foto från 2019. Ny bebyggelse har tillkommit under senare år längs med 
Albrektsvägen och byggnation pågår i detta nu norr om planområdet. Även 
fotbollsarenan har utvecklats. Planområdet är rödmarkerat.. Foto: Lantmäteriet 
(2019). 

 

Figur 11. Flygbild över planområdet med närområde. Foto: Norrköpings kommun, 
2022. 
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Figur 12. Bildserie som visar planområdet från Ektorpsgatan. Kulturskolan, 
vattentornet och nybyggnation ringar in den befintliga kontorsbyggnaden. Framför 
ligger Gunnar Nordahls-plats och den anonyma entréen till Leningska parken är 
knappt synlig bakom alla bilar. Bilder: Norrköpings kommun. 
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Förändringar 

Den föreslagna byggrätten möjliggör en byggnation annan skala än den 
byggnad som finns inom planområdet idag. Det är en fortsättning på den 
förtätning som pågår i området där området går från förstad till innerstad. 
Den nya bebyggelsen ska på ett hänsynsfullt sätt bejaka områdets karaktär 
med särskild hänsyn till de kulturhistoriskt viktiga miljöerna kring 
Lenningska parken. Samtidigt ska det vara tydligt att den nya bebyggelsen 
tillför något annat till området än bara tillbakablickande. Byggnaden ska 
bidra till att området kommer vara del av en innerstad. Den nya bebyggelsen 
ska utformas så att den förmedlar representativitet i modern tappning. Mot 
Ektorpsgatan kommer vattentornet i rött tegel inte längre vara lika synligt 
som tidigare, det är därför av vikt att det finns en gestaltningsmässig dialog 
mellan vattentornet och den nya bebyggelsen.   

Den nya bebyggelsen ska förstärka kopplingen mellan Lenningska parken 
och Ektorpsgatan. Den nya bebyggelsen ska även förstärka och dra nytta av 
Gunnar Nordahls plats vilket med sin enkla torgbildning idag är en 
samlingsplats vid till exempel fotbollsmatcher. En funktion som i framtiden 
ska bli ännu starkare även till vardags. I detaljplanen föreslås fastigheten 
Bollen 7 bli allmän plats med användningen TORG och parkstråket mellan 
Bollen 2 och Domaren 1 breddas för att möjliggöra en tydligare entré till 
Lenningska parken.  

Det huvudsakliga syftet är att möjliggöra för ett flerbostadshus men 
detaljplanen möjliggör också för centrumverksamhet. På bottenvåningen ska 
minst en centrumlokal inrymmas mot torg. 

 

Figur 13. Perspektiv från Ektorpsgatan. Illustration: Brabo/ Kaminsky arkitektur, 
2021. 
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Figur 14. Vy från Ektorpsgatan över föreslagen bebyggelse. På bilden syns 
infarten till det nedsänkta garaget, den nya bebyggelsen och det gamla vattentornet 
i bakgrunden. Illustration: Brabo/Kaminsky, 2022. 

 

Figur 15. Sektion söderifrån som visar höjdförhållanden mellan ny bebyggelse, 
bergskulle och det gamla vattentornet. Illustration: Norrköpings kommun, 2022. 
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Figur 16. Elevation från norr. På bilden syns det halvt nedsänkta garaget och hur 
det genererar en upphöjd gård i förhållande till det allmänna gångstråket in till 
Lenningska parken. Illustration: Brabo/Kaminsky arkitektur, 2022. 

 

Syftet med utformningsbestämmelserna är att få säkerställa en stadsmässigt 
gestaltad bebyggelse med bra relation till gata och närliggande park. 
Bebyggelsen ska utformas i huvudsak med tegelfasad med markerat entréplan 
och det ska finnas ett visuellt släktskap mellan huvudbyggnad och 
komplementbyggnader.  

Med byggnadens stadsmässighet menas i det här fallet att bebyggelsen ska 
utformas med lämpligt mått av representativitet, vilket säkerställs genom 
bestämmelserna f1 och f2. f1 reglerar att balkonger får kraga ut 0,5 meter från 
fasadliv och enbart får anordnas minst 5,0 meter över angränsande mark. 
Undantag får göras mot innergården i väst där balkonger tillåts kraga ut 
maximalt två meter från fasad. f2 reglerar att huvudbyggnaden ska gestaltas 
med stram fönstersättning och enhetligt, diskret utformade balkonger. 
Fasadmaterial ska i huvudsak bestå av tegel med hänsyn till bebyggelse, i 
synnerhet det gamla vattentornet. I plankartan hänvisas till illustrationer som 
återfinns som figur 13 och 14 i planbeskrivningen som referens.  

Ytterligare bestämmelser, f3 och entré ska säkerställa en stadsmässig funktion. 
En centrumlokal om minst 65 kvadratmeter ska finnas i entréplan mot torg och 
huvudentrén till huvudbyggnad ska anordnas mot torg. 

För att säkerställa att tillräcklig hänsyn till närliggande park regleras en högsta 
byggnadshöjd på +32,0 meter över nollplanet mot allmän plats, PARK genom 
h1. Det innebär i praktiken att det överbyggda garaget får sticka upp cirka 1,5 
meter över mark mot parkstråket i norr. f4 och f5 säkerställer att det överbyggda 
garaget utformas som bostadsgård. En högsta byggnadshöjd på +32,2 meter 
över nollplanet gäller även för resterande del av överbyggt garage, men 
undantag tillåts ovan tak för komplementbyggnad och terrassering mot 
sluttning. Skälet är att det ska vara möjligt att dels, uppföra 
komplementbyggnad, men också att anpassningar mot den stegrande 
topografin i sydväst inte omöjliggörs. Vid garageinfart, i anslutning till berg, 
tillåts en högsta byggnadshöjd på +34,0 meter över nollplanet genom 
bestämmelsen h3. Högsta totalhöjd för huvudbyggnad är +54,7 meter över 
nollplanet, vilket är den gällande begränsande flyghinderhöjden i området.  

Plankartan 
bebyggelse 
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Kulturmiljö 

Förutsättningar 

Planområdet ingår i, och angränsar till, kulturhistoriskt värdefulla miljöer, 
även om de kulturhistoriska värdena inom planområdet är få.  

Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård för Norrköpings stad 
(E52) i form av ”De allékantade promenaderna, och offentliga byggnader, 
parker och planteringar i anslutningar till dessa”. 

Planområdet angränsar till Lenningska parken. Parken är uppförd samtidigt 
som Lennings sjukhem under senare delen av 1800-talet och utgör ett 
särskilt värdefullt område enligt 8 kapitlet 13 § Plan- och bygglagen. Inom 
parkområdet, i nära anslutning till planområdet, ligger även den särskilt 
värdefulla vattentornsbyggnaden, ritad av Werner Northun och uppförd år 
1903. 

En övergripande inventering av Lenningska parkens kulturvärden har 
genomförts av WSP, Lenningska parken (2020). Den sammantagna 
anläggningen (parken med sjukhemsbyggnad) visar en tydligt avgränsad 
tidskontext i senare delen av 1800-talet.  

Den karakteristiska parkmiljön är representativ för det sena 1800-talets 
manifesterande sjukhusanläggningar. Stor vikt lades vid patienternas närhet 
till grönska då natur och växtlighet, särskilt i konstnärlig komposition, 
ansågs bidra till patienternas förbättrade hälsa. Gestaltning vittnar om det 
sena 1800-talets trädgårdsarkitektur, präglad av den romantiska stilen med 
mjuka former, slingrande gångar och oregelbundet planterade lövträd. 
Arterna dominerades tidsenligt av inhemska sorter som alm, lind, bok och 
lönn med inslag av mer exotisk variant, som hängask och hästkastanj. 

Bevarade strukturer och en stor del äldre växtmaterial förmedlar platsens 
äldre karaktär, vilket förstärks i sammanhanget med den äldre 
sjukhusbyggnaden. Parken respektive byggnaden uppvisar inbördes enskilda 
värden som i samexistens förstärker anläggningens historiska läsbarhet 
ytterligare. 

Byggnadsantikvarisk bedömning och länsstyrelsens yttrande vid 
samråd 

I länsstyrelsens yttrande till samrådsförslaget för detaljplan bedömdes den 
föreslagna byggrätten utgöra en negativ påverkan på den känsliga 
kulturmiljön då sikten av vattentornet kraftigt begränsas. Vidare 
uppmanades kommunen att arbeta vidare med nivåanpassning av garage 
mot park, samt att ”planen bearbetas ytterligare i syfte för att stärka de 
visuella sambanden mellan vattentornet, parken och gaturummet.” 

En byggnadsantikvarisk bedömning genomfördes av 2020 av Norrköpings 
kommun som konstaterar vattentornets egna viktiga kulturhistoriska värden. 
Vidare ges den ett ”stort miljövärde” då den förstärker grönområdets 
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karaktär av engelsk park, och ”Tornet utgör i förlängningen ett välkänt 
attribut för denna historiska park och varslar och markerar dess närvaro i 
stadsomgivningen.” 

Att den föreslagna byggrätten kraftigt begränsar sikten från Ektorpsgatan 
”försvårar att vattentornets värde som markör för Lenningska parken 
kommer till sin rätt”. För att kompensera för detta rekommenderas 
byggrätten begränsas i höjd eller i bredd för att tornet synligt i större 
utsträckning mot Ektorpsgatan. 

Vidare exploatering utav marken av parkområdets yttergränser, exklusive 
detaljplanens område, avråds i det stora hela. 

 

Figur 17. Lennings sjukhem uppfört år 1885. Bild: Norrköpings kommun. 

          

Figur 18. Till höger. Vattentornet, idag studentbostäder, med en fasad med rött 
tegel och nyklassicistiskt formspråk. Bild: Norrköpings kommun. 
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Figur 19. Lenningska parken med närområde år 1908. På kartan syns Lennings 
sjukhem, vattentornet samt det idrottsfält ”Krogargärdet” som idag är 
fotbollsarena m.m. Karta: Norrköpings kommun/ Weisse 

Figur 20 Lenningska parken med närområde med kulturhistorisk värdefulla 
byggnader utmarkerade. Planområdet är markerat med vit linje. Bild: Norrköpings 
kommun. 
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Förändringar 

Vid utformning av ny bebyggelse så måste hänsyn tas till att planområdet 
befinner sig i en kulturhistoriskt värdefull miljö, och främst är det relationen 
till Lenningska parken och vattentornet som tornar upp på kullen väster om 
planområdet som ska vårdas i utformning av ny bebyggelse.  

Med bakgrund av länsstyrelsens samrådsyttrande och Norrköpings 
kommuns byggnadsantikvariska bedömning har byggrättens omfattning 
minskat med cirka 30 procent sedan samrådsförslaget. Detta görs för att 
stärka sambanden mellan vattentorn, park och närområdet. Den nya 
bebyggelsen kommer fortsatt påverka Vattentornets synlighet från 
Ektorpsgatan, mer specifikt från Gunnar Nordahls plats, då den får uppföras 
i totalt sju våningar. Men minskad byggnadsvolym och en hänsynsfull 
gestaltning vad gäller utformning och materialval, anpassad för att 
harmonisera med vattentornet på ett modernt sett, bedöms av 
samhällsbyggnadskontoret vara tillräckliga åtgärder för att göra föreslagen 
byggnad lämplig på platsen. 

Bostadsgården ska anpassas till Lenningska parken vad gäller utformning 
och en grön karaktär.  

 

Service 

Planområdets centrala lokalisering i Norrköping innebär ett stort utbud av 
arbetsplatser och service i dess närhet. Det finns flera förskolor, grundskolor 
och gymnasieskolor samt en Kulturskola med aktiviteter på kvällar. Inom 
Matildagården finns ett gruppboende. Lennings sjukhem kommer i 
framtiden att kunna användas för kontors- och centrumverksamhet. 

Behovet av service bedöms inte öka nämnvärt av föreslagen 
bostadsbebyggelse. Som del av projektet Västra staden, så krävs det en 
helhetssyn på behovet av service i området. Inom projektområdet Västra 

För att säkerställa att ny byggnation inom planområdet utformas med hänsyn 
till närområdets kulturhistoriska miljöer regleras utformningen. Bostadsgård 
ska uppföras med hänsyn till den omkringliggande parkmiljön med en grön 
karaktär samt anpassning till omkringliggande markhöjder. Huvudbyggnad 
ska utformas i huvudsak med tegelfasad med syfte att samspela med Werner 
Northuns kulturhistoriskt värdefulla vattentorn, utformat med just rött tegel. 

Lenningska parken utgör en kulturhistorisk värdefull miljö och för att 
säkerställa att ny bebyggelse inte påverkar denna miljö negativt begränsas 
högsta byggnadshöjd av överbyggt garage (h2,h3 och h4) för anpassning till 
omkringliggande topografi. Över tak tillåts terrassering (n1) för att ansluta till 
bergssluttningen i sydväst. Mot parken ska det vara en grön bostadsgård (f4, b) 
och markparkering är inte tillåten. 

Prickmark reglerar så att marken närmast park förblir obebyggd. 

Plankartan 
kulturmiljö 
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staden bor det idag cirka 4000 invånare, och det planeras i dagsläget för 
cirka 2000 nya lägenheter. Det innebär att befolkningen inom området kan 
komma att fördubblas vilket i sig kan skapa ett utökat behov av service. 
Tillskottet av bostäder i denna detaljplan måste således tas i beaktning vid 
detaljplanering av andra, närliggande områden. 

Skulle ytterligare behov av service i närområdet uppstå så möjliggörs 
centrumverksamhet i detaljplanen.  

 

Figur 21. Service som finns i planområdets närområde. Som kartan visar så är det 
ett servicetätt område. Karta: Norrköping kommun. 

Tillgänglighet 

Enligt plan- och bygglagen kapitel 8 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. Utemiljöer ska utformas enligt kommunens riktlinjer. 

4.3 Natur 

Mark och vegetation 

Förutsättningar 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Lenningska parken vilket är ett 
grönområde som omfattar cirka 2,5 hektar med en mindre höjd som tar sin 
början i västra delen av planområdet. På fastigheten Bollen 7 står ett träd 
som bedöms vara särskilt värdefullt, och i planens närområde finns tre till, 
se avsnitt 4.3 Natur, träd. 
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Planområdet består av två tredjedelar plan terräng samt en bergssluttning 
som letar sig uppåt i sydväst. Den plana delen mäter +31,0 meter över 
nollplanet för att sedan snabbt nå en höjd av +35 meter över nollplanet mot 
bergssluttningen. Upp mot sluttningen består marken av berg och barrträd. 
De plana ytorna är mestadels hårdgjorda, antingen markparkering eller 
bebyggelseyta. 

Den befintliga bebyggelsen är i placeringen i hög grad anpassad till bergets 
sluttning. 

  

Figur 22. Planområdets sydvästra del består av bergssluttning och lövträd. 
Flygbilden visar ungefärlig planavgränsning. Flygbild: Norrköpings kommun, 
2022. 
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Figur 23. Flygbild med höjdkurvor. Siffror visar höjd över nollplanet. Karta: 
Norrköpings kommun, 2022. 

Förändringar 

Planförslagets huvudbyggnad placeras på den plana delen, redan asfalterade 
delen av planområdet. Störst påverkan på mark och vegetation får 
garagenedfarten och del av det nedgrävda garaget, där höjderna börjar stegra 
mot bergsknallen i planområdets sydvästra del. 

Garagenedfarten och det överbyggda garaget ska utformas för att ansluta på 
ett hänsynsfullt sätt till bergssluttningen i planområdets sydvästra del. 

 

Figur 24. Illustration med förtydligade höjdnivåer. Majoriteten av ny bebyggelse 
hamnar på den plana delen av planområdet, förutom garagenedfart. Illustration: 
Kaminsky/Norrköpings kommun, 2022. 
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Figur 25. Sektion söderifrån som visar höjdförhållanden mellan ny bebyggelse, 
bergskulle och det gamla vattentornet. Illustration: Norrköpings kommun, 2022. 

Inom planområdet, på fastigheten Bollen 7 står ett skyddsvärt träd som ska 
tas hänsyn till vid ny byggnation. På fastigheten Bollen 7 föreslås 
användningen Torg i detaljplanen och kommunen ansvarar för att ta hänsyn 
till trädet vid omgestaltning av platsen. 

Träd 

Förutsättningar 

Inom planområdet finns ett skyddsvärt träd och i anslutning finns tre till. 
Rötterna till dessa träd har kartlagts genom en tomografisk undersökning, 
Tomografundersökning – Rotkartering av 4 träd (2021). 

Träd 1 (björk) och träd 2 (ek) är lokaliserade i Lenningska parken och har 
en rotradie på 6 meter respektive 9 meter. Träd 3 och 4 (hästkastanjer) är 
lokaliserade mot Ektorpsgatan och har en rotradie på 8 meter respektive 7 
meter. Rötterna för träd 4 sträcker sig något kortare, mellan 4,5 – 5 meter, 
mot fastigheten Bollen 2, som idag är hårdgjort, se figur 27. Träd 3 och 4 
har ett generellt biotopskydd för trädallé.  

Träd 3 påverkas av befintlig ledningsdragning där ledningar idag inkräktar 
på rotzonen. Nuvarande ledningar ligger inom rotzonen för trädet och 
förhoppningen är att dessa ledningar får ligga kvar i befintligt läge så länge 
som möjligt. Ledningarna sträcker sig mellan Ektorpsgatan och 
Vattentornet. 

Resultaten av rotkarteringen visar att det finns tillräckligt med rötter för att 
ge träden stabilitet. Rekommendationen är att anläggningsarbete ska 
undvikas i områden där rötterna växer rotsystemen skyddas i sin helhet. 
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Figur 26. Röd prick markerar skyddsvärda träd i närheten vars rötter kartlagts genom en 

tomografisk markundersökning. Karta: Norrköpings kommun, 2022. 

 

Figur 27. Rötternas sträckning på träd 3 och 4. Träd 4 har en begränsad 
rotsträckning mot väst och fastigheten Bollen 2. 

Förändringar 

Byggrätten har anpassats för att ta hänsyn till trädens rötter. Träd 1 och 2 
som befinner sig i Lenningska parken bedöms inte påverkas alls av 
planförslaget. I tidigare samrådsförslag placerades ett garage närmare dessa 
träd vilket var anledningen till att de undersöktes. 

När det gäller träd 4 kommer byggrätten betydligt närmare. Rötterna 
sträcker sig 4,5 – 5 meter från stammens mitt. Byggrätten har reglerats så att 
byggrätt börjar 7,5 meter från träd. Ytterligare en faktor som kan komma att 
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påverka träd 4 negativt över tid är befintlig ledningsdragning. Olika 
lösningar har diskuterats mellan samhällsbyggnadskontoret och Nodra AB 
(ledningsägare) och bedömningen är att, för att undvika ytterligare stress för 
trädet, att ledningarna bör ligga kvar så länge det är möjligt. Om åtgärder 
behöver vidtas framöver ska för trädet så skonsamma metoder användas, 
förslagsvis så kallad ”relining”.  

Vid nybyggnation ska särskild hänsyn tas till bevarandet av träd 3 och 4, 
särskilt då de är både värdefulla och skyddade av biotopskydd. 

 

Fornlämningar 

Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950). Hittas något 
som kan vara en fornlämning ska kontakt tas med länsstyrelsen. 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet eller dess direkta 
närområde.  

Markens beskaffenhet 

Förutsättningar 

En geoteknisk undersökning har genomförts av Sweco med syfte att 
klarlägga de geotekniska förhållandena inom området och därmed ge 
geotekniska förutsättningar och grundläggningsrekommendationer för 
planerad byggnation. För fullständig redogörelse av de geotekniska 
förutsättningarna hänvisas till den geotekniska undersökningens PM och 
MUR (Sweco, 2020). 

Jordlager 
Utförda sonderingar och provtagningar visar att jordprofilen består överst av 
0,1 till 0,3 meter matjord. Under följer lerig silt och siltskiktad varvig lera 
följt av ospecificerad friktionsjord på berg. Leran är generellt av 
torrskorpekaraktär. I punkt 20S005 har cirka 0,3 meter fyllning av grusig 

För att bevara så mycket som möjligt att befintlig karaktär på naturmiljö så 
regleras att bostadsgård ska ta hänsyn till omkringliggande parkmiljö med 
anpassning till markhöjder och parkens gröna karaktär. Prickmark  
säkerställer att mark i anslutning till park inte bebyggs med byggnad. 

Den nya bostadsgården regleras för att anpassas till omgivande marknivåer. 
Dels begränsas den i höjd (h2,h3 och h4) men också så möjliggörs för 
terrassering ovan tak mot bergssluttning. Med ett bjälklag som är 
dimensionerat för ett jorddjup på minst 0,5 meter (b) skapas möjligheter för en 
grön innergård. 

Ett in- och utfartsförbud   förhindrar att en ny infart anläggs i 
anslutning till det biotopsskyddade träd 4. Asfaltering i närhet av trädets rotzon 
bör undvikas. 

Plankartan 
Mark och vegetation, 
Träd 
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sand förekommit under matjorden. Vattenkvoten har uppmätts till mellan 
23-39 procent och konflytgränsen uppmätts till mellan 27-56 procent.  

Stopp med slagsondering har erhållits ytligast vid undersökningspunkt 
20S04 vid djup 9,5 meter under befintlig markyta och djupast vid punkt 
20S005 vid djup 20 meter. Stopp med slagsond har erhållits mot fast 
friktionsjord, sten/block eller berg. 

  

Figur 28. Provtagningsplan för den geotekniska undersökningen. Karta: Sweco, 
2020. 

Grundvatten 
Ett filterförsett grundvattenrör har monterats i samband med denna 
undersökning. Grundvattennivåerna i grundvattenröret är ovanligt låga 
jämfört med noterat fritt vatten i borrhållen och eventuellt finns två 
akviferer. Den fria grundvattenytan kan indikera förekomst av en öppen 
akvifer. 

Sättningar och stabilitet 
Sättningar och stabilitet har inte undersökts i detta skede. I samband med 
schaktarbeten för planerad konstruktion ska stabilitetsförhållanden utredas. 

Förändringar/grundläggningsrekommendationer 

Med nuvarande geotekniska förutsättningar kan planerad konstruktion med 
tillhörande underjordiskt garage uppföras i undersökt område. Ytlig 
grundläggning med platta på fast naturlig friktionsjord är möjlig med 
förutsättning att förekommande lös jord avschaktas och markens bärighet i 
förhållande till förväntade påförda laster kontrolleras. Om marken inte 
klarar lasten för planerad konstruktion kan grundläggningen utföras med 
pålar.  

Den geotekniska undersökningens bedömning utgår från samrådsförslagets 
föreslagna byggnadsvolym. Denna byggnadsvolym är större än nuvarande 
granskningsförslag. 
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Sweco rekommenderar att kompletterande grundvattenrör installeras för att 
studera eventuell övre akvifer. Detta för att bättre känna till behov av 
temporär lokal grundvattensänkning under byggskedet. Ytterligare 
rekommendation är att byggnaden utförs med avskärande dränering. Ett 
materialavskiljande lager av geotextil bör läggas ut på schaktbotten innan 
grundläggning påbörjas.  

Schakt kommer ske i framförallt silt och lera. Vid schakt finns risk för 
flytjordsfenomen vid mycket nederbörd, varför schaktslänter bör täckas för 
att minska denna risk.  

4.4 Friytor 

Allmän plats, torg och park 

I detaljplaneförslaget möjliggörs för ett helhetsgrepp för att stärka Gunnar 
Nordahls plats och att koppla Ektorpsgatan till Lennings park. Ett långsmalt 
torgrum möter Ektorpsgatan inramat av kastanjeträd, ny centrumlokal och 
sittmöjligheter. Torgytan binds samman med Gunnar Nordahls plats genom 
att den karaktäristiska markbeläggningen fortsätter ut över fastigheten 
Bollen 7.  

Den nya torgytan knyts samman med ett bredare gångstråk som leder in mot 
Lennings park, vilket stärker orienterbarheten och kopplingen till parken. En 
tydligare entré än dagens smala gång kantad av stängsel. 

 

Figur 29. Illustration över allmän plats från förprojekteringen. OBS! Byggrätten i 
illustrationen har minskats till granskningsförslaget. Illustration: White arkitekter, 
2020. 
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Kvartersmark 

Fastigheten Bollen 2 är begränsad i sin omfattning och för att säkerställa 
lämpliga friytor möjliggörs för bostadsgård ovanför nedsänkt garage.  

4.5 Gator och trafik 

Gatunät 

Planområdet ansluter till befintligt gatunätet via Ektorpsgatan. Vid 
fotbollsmatch eller andra aktiviteter på fotbollsarenan så stängs trafiken av 
på norra delen av Ektorpsgatan, alltså den delen som ansluter till 
planområdet. Inom projektet Västra staden har samhällsbyggnadskontoret 
utrett en permanent avstängning av Ektorpsgatan mellan Södra promenaden 
och Fotbollsgatan för biltrafik. Slutsatsen är att en avstängning kommer 
belasta trafikframkomligheten i närområdet negativt och Ektorpsgatan bör 
även i framtiden ha samma framkomlighet för biltrafik som idag.  

Angöring till parkeringsgarage möjliggörs via fastigheten Bollen 4, söder 
om föreslagen bebyggelse. Det är samma angöring till fastigheten Bollen 2 
idag och befintligt servitut finns. 

 

Figur 30. Illustration visar placering av infart och nedfart (1) till nytt garage. 
Infarten blir framöver samma som den infart som används idag till 
markparkeringen, via fastigheten Bollen 4, söder om Bollen 2. Illustrationsplan är 
något missvisande jämfört med faktisk placering och omfattning av infartsväg. 
Bild: Brabo/Kaminsky, 2022. 
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Kollektiv-, gång- och cykeltrafik 

Planområdet ligger centralt beläget och det finns goda förutsättningar för att 
majoriteten av privata resor sker med kollektiva trafikmedel samt gång- och 
cykel. Närmaste spårvagnshållplats ligger 350 meter bort. Ektorpsgatan 
anges i översiktsplanen för staden som befintligt huvudgångstråk. 
Planområdet har närhet till Södra Promenaden som är huvudcykelstråk.  

I norr, i anslutning till planområdet ligger en befintlig gångväg som går från 
Ektorpsgatan in till Lenningska parken. Gångvägen är idag smal och i 
detaljplanen föreslås en breddning av den för att möjliggöra en bättre entré 
till parken från just Ektorpsgatan.   

Bilparkering 

Förutsättningar 

Idag finns knappt 20 markparkeringsplatser inom planområdet. Dessa 
kommer försvinna vid nybyggnation och ny bilparkering för planområdet  
ska anordnas. 

Vid beräkning av förväntat parkeringsbehov ska Riktlinjer för parkering i 
Norrköpings kommun användas där planområdet bedöms ligga i innerzon. 
Vid detaljplaneläggning när antalet lägenheter inte är känt kan ett 
utgångsvärde vara att beräkna 1-6 bilparkeringsplatser/1000 kvadratmeter 
Bruttoarea (BTA) och därefter ta hänsyn till faktorer som läge i staden och 
åtgärder som planeras för att minska bilbehovet. Vid mobilitetsåtgärder som 
minskar bilberoendet, såsom bilpool, cykelpool och information i byggnad 
om närmaste kollektivtrafikavgångar kan boendeparkeringen reduceras upp 
till 30 procent.  

Utöver det kan platsspecifika åtgärder motivera ett lägre parkeringstal, som 
läge i staden, närhet till kollektivtrafik och typ av boende. Planområdet 
ligger centralt med närhet till kollektivtrafik, prioriterade gång- och 
cykelstråk, arbetsplatser och annat serviceutbud vilket motiverar ett lägre 
bilberoende. 

Parkering för personer med funktionsnedsättning måste finnas inom 25 
meter från entré.  

Förändringar 

Detaljplanen föreslår en byggrätt för bostäder på cirka 4000 kvadratmeter 
vilket enligt parkeringsriktlinjen genererar 24 parkeringsplatser för boende 
plus fyra besöksparkeringar, en parkeringsplats för rörelsehindrade och en 
besöksparkering för centrumlokal. Totalt 30 bilparkeringar utan reduktion 
för mobilitetsåtgärder eller platsspecifika förutsättningar. Vid en 30 procent 
reduktion motiverad av bilpool blir det totala parkeringsbehovet 24-25 
parkeringsplatser inkluderat parkering för boende, besökare, rörelsehindrade 
samt en till två platser för bilpool. 
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Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att 25 parkeringsplatser för nytt 
flerbostadsbebyggelse inom planområdet är lämpligt. Det gäller även om det 
blir förhållandevis många små lägenheter som kan generera fler 
parkeringsplatser enligt parkeringsriktlinjens beräkningsmodell. Eventuella 
avsteg från beräkningsmodellen kan motiveras av reducering för 
mobilitetsåtgärder och detaljplanens lokalisering centralt i Norrköping i 
enlighet med parkeringsriktlinjen.  

Detaljplanen möjliggör för ett underjordiskt parkeringsgarage under och i 
direkt anslutning till föreslaget flerbostadshus. All boendeparkering ska ske 
under mark. På planområdets södra del skulle ett fåtal (2-4) 
parkeringsplatser anordnas för bilpool, besöksparkering eller parkering för 
kortare angöring.  

Ritningen nedan visar ett förslag på ett parkeringsgarage med totalt 25 
parkeringsplatser.  

 

Figur 31. Förslag på garageplan. Garageplanet innehåller totalt 25 platser för 
bilparkering och 196 platser för cykelprakering. Planritning: Kaminsky arkitektur, 
2022. 

Cykelparkering 

Behovet av cykelparkeringar utgår från Riktlinjer för parkering i 
Norrköpings kommun antagen 2017. Varje vanlig lägenhet ska ha minst tre 
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cykelparkeringar, där varje rum från och med tre genererar ytterligare en 
cykelplats. En fyra kräver således fem cykelparkeringsplatser. I förslaget till 
ny bebyggelse innebär det att antalet cykelparkeringsplatser ska uppgå till 
minst 144 beroende på antalet lägenheter. I skisser från arkitekt finns 196 
cykelparkeringsplatser inritat, se figur 31. 

 

4.6 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 

Från och med 1 juni 2015 gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Den 11 maj 2017 beslutade regeringen att höja 
riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. 
Bullernivåer vid bostadsbyggnads fasad bör inte överstiga 60 dBA 
ekvivalent nivå. För en bostad om högst 35 kvadratmeter bör den 
ekvivalenta ljudnivån vid fasaden inte överstiga 65 dBA. Vid uteplats som 
anordnas i anslutning till byggnaden bör trafikbuller inte överstiga 50 dBA 
ekvivalent nivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 

Kommunens bullerkartläggning från 2012 och 2017 visar att det inte är 
troligt att trafikbuller från Ektorpsgatan kommer överstiga 60 dBA 
ekvivalent nivå. 

Buller från fotbollsarena 

På andra sidan Ektorpsgatan ligger Norrköpings största fotbollsarena som är 
hemmaarena för IFK Norrköping. På anläggningen genomförs regelbundet 
tävlingsmatcher och träningar. Tävlingsmatcherna, i synnerhet när herrlaget 
spelar, genererar stora mängder publik och höjda ljudnivåer i närområdet. 
Enligt Boverkets Buller för idrottsplatser – en vägledning från år 2020 är 
buller från idrott inte att likställa med buller från trafik eller 
industriverksamhet och bör därför i de flesta fall inte bedömas på samma 
sätt. I samma vägledning skriver Boverket: ”För att bedöma om buller från 
en idrottsplats överskrider nivåer och omfattning för vad som kan betecknas 
som en acceptabel omgivningspåverkan behöver det normalt inte göras 
några mätningar eller beräkningar av ljudnivåer. Mätningar tillför sällan 
bättre beslutsunderlag och är inte något som Boverket förordar. Boverket 
anser istället att en samlad bedömning behöver baseras på avvägningar där 
verksamheten vid den aktuella idrottsplatsen och dess olika ljudalstringar 
bedöms som en helhet.” (2020). 

För att ta hänsyn till det centrala läget i staden och närheten till Lenningska 
parken regleras att parkering endast är tillåten inom ett mindre område i södra 
delen av fastigheten Bollen 2 och att all resterande parkering sker under mark. 
Markparkeringen är främst tänkt för besökande, rörelsehindrade och bilpool. 

Inom detaljplanen möjliggörs för nedgrävt garage för bil- och cykelparkering.  

Plankartan 
parkering 
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Den nya bebyggelsen kommer att påverkas av ljudnivåer från fotbollsarenan 
men den samlade bedömningen är att det inte kommer påverka den nya 
bebyggelsen i sådan utsträckning att den nya bebyggelsemiljön kan anses 
olämplig. Detta baseras på följande slutsatser: 

- De högsta ljudnivåerna uppkommer vid tävlingsmatcher med stor 
publik, något som inträffar cirka 20 – 25 gånger per år vilket anses var 
tillräckligt sällan för att inte påverka helhetsbedömningen. 

- Arenan är kringbyggd med läktare vilket skapar ett bullerskydd. 
Högtalarljud och publik hörs under tävlingsmatcher men vid 
träningspass så dämpas ljudet vilket gör att det till vardags är låga 
ljudnivåer från anläggningen.  

- Det är stadens mest kända idrottsarena och personer som flyttar till dess 
närhet måste vara förberedda på viss påverkan. Troligt är att närheten till 
anläggningen ses som något attraktivt för en betydande del av boende i 
området. 

Ljus 

Runt fotbollsarenan står fyra belysningsmaster som lyser upp 
fotbollsplanen. Belysningsmasterna är riktade mot fotbollsplanen men 
befinner sig på hög höjd vilket gör att del av ljuset spiller över på 
närområdet, speciellt påverkas himmelsljushet, så kallat ”sky glow”. Det 
mest effektiva sättet att påverka ljusets omgivningspåverkan är att förändra 
förutsättningarna vid ljuskällan. Idrottsparken AB, ägare till fotbollsarenan, 
har planer på en annan belysningslösning med strålkastare som hänger över 
arenan. Positivt planbesked finns för att utveckling av fotbollsarenan. Det är 
dock en lösning som ligger ett okänt antal år fram i tiden. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att ljusstörningarna i området 
inte är så stora att det är olämpligt att bygga nya bostäder i området. Ny 
bostadsbebyggelse har tillkommit i närområdet på närmare eller liknande 
avstånd som i föreslagen detaljplan och ligger i linje med hur 
översiktsplanen ser på stadsutvecklingen i området. Närheten till 
idrottsarenan kräver dock ett särskilt utförande i byggskedet för att 
möjliggöra en så störningsfri miljö som möjligt inomhus. Särskild 
redovisning av hur ljusstörningar ska undvikas ska göras i samband med 
bygglovsprövning. 
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Figur 32. Placering av belysningsmaster i förhållande till den planerade 
bebyggelsen. Illustrationen visar samrådsförslag men belysningsmasternas 
placering i förhållande till byggnad har inte förändrats. Illustration: Brabo AB, 
2020. 

Markföroreningar 

Länsstyrelsens inventering av förorenade platser i länet visar ingen förhöjd 
risk att planområdet skulle vara förorenat. 

Översvämning 

Förutsättningar 

Riktlinjer för hantering av extrema regn finns i kommunens Riktlinje för 
hållbar dagvattenhantering (2019). Principen är att nya områden och 
områden som förtätas ska utgå från att skydda byggnader, prioriterade vägar 
och samhällsviktiga funktioner utifrån minst ett 100-årsregn. Vid förtätning 
ska det säkerställas att säkerheten inte försämras inom intilliggande 
områden. I befintliga områden är principen att ”arbeta för att åtgärder 
genomförs för att uppnå samma säkerhet som för nya områden eller att nå 
en acceptabel nivå av säkerhet för att skador inte ska uppstå”. 

Kommunens kartläggning visar att planområdet översvämmas vid extrema 
regn (100-årsregn). Norr om fastigheten i parken är en lågpunkt där vatten 
blir stående vid extrema regn som sträcker sig mot befintlig bebyggelse. 
Vidare analys genomförd i Scalgo Live visar att det vid extrema regn (100 
årsregn + klimatfaktor 1,25) beräknas stå cirka 60 centimeter vatten intill 
befintlig bebyggelse. 
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Figur 33. Kartan visar fastigheten Bollen 2 och den lågpunkt som ligger intill 
fastighetens norra del. Karta: Norrköpings kommun, 2020. 

 

Figur 34. En profil visar förväntat vattendjup vid extrema regn. Profilen visar hur 
cirka 60 centimeter vatten står mot befintlig byggnad. 

Förändringar 

I förslag till detaljplan blir det istället det nedsänkta garaget som riskerar att 
få stående vatten mot fasad i ungefär samma läge som nuvarande byggnad. 
För att undvika detta krävs åtgärder och en analys av marknivåerna i 
planområdets närhet har genomförts i en teknisk utredning (White arkitekter 
AB, 2020). 

En första åtgärd är att höja upp marknivån på befintlig gångväg som går 
norr om fastigheten Bollen 2 för att förhindra att vattnet tar sig söderut och 
in mot planområdet. En andra är att fylla ut slänten mot bergssluttningen 
väster om planområdet för att ge ett jämt fall mot gångbanan för att leda 
vatten mot lågpunkt norr om gångbana. Dessa åtgärder sker på allmän plats 
inom Lenningska parken, utanför planområdet. 
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Analysen av marknivåer har utgått ifrån föreslagen byggrätt från samrådet. 
Inför granskning har byggrätten minskats och därmed också andelen 
hårdgjord yta vilket i sin tur minskar behovet av åtgärder på allmän plats. 
Istället har en skyddsbestämmelse tillkommit inom markanvändning BC där 
marken ska anordnas med lutning eller rinnvägar bort från byggnad för att 
undvika stående vatten vid skyfall. Det minskar behovet av åtgärder i 
slänten på allmän plats.   

 

Figur 35. Utdrag från Scalgo live där de två olika åtgärderna redovisas. Bild: 
White arkitekter AB, 2020. 

 

Figur 36. Markplan med nya höjder för gångväg. Samhällsbyggnadskontoret har 
lagt till blå pilar för att förtydliga rinnvägar. Illustrationsplan från 
samrådsförslag, granskningsförslagets byggarea är mindre och sträcker sig inte 
lika långt åt väster. White Arkitekter AB, 2020. 
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Figur 37. Kvartersmarken närmast lågpunkten är prickad och försedd med en 
bestämmelse om skydd mot översvämning. Karta: Norrköpings komun, 2022. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet 
En luftkvalitetsutredning har skett inom ramen för projektet Västra staden 
vilket visar att halterna av föroreningar inte förväntas överstiga 
miljökvalitetsnormens gränsvärden. Ny bebyggelse inom planområdet 
påverkar inte luftkvaliteten negativt.  

Vattenkvalitet 
Förutsättningar 

Planområdet ligger inom ett avrinningsområde (DUT5130) vars recipient är 
Motala ström (Glan-Bråviken (SE649609-152033). Recipienten har 
statusklassningen ”otillfredställande ekologisk potential” och ”uppnår ej god 
kemisk status”. Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten ska god 
ekologisk potential uppnås till 2027 och ”god kemisk ytvattenstatus” med 
undantag för kvicksilver och bromerad difenyleter, PBDE. 
Vattenförekomsten är kraftigt modifierad, främst på grund av vattenkraft 
och har ett totalt avrinningsområde på 15 000 kvadratkilometer. 

Främsta anledningen till klassningen ”otillfredställande ekologisk potential” 
beror på den kraftiga modifieringen av vattendraget till följd av vattenkraft. 
Näringsämnen samt särskilda förorenade ämnen, där båda utgör en del av 
den ekologiska klassningen, underskrider gällande gränsvärden enligt 
mätningar utförda under 2013-2018. I klassningen av den kemiska statusen 
är det främst PAH:er och tungmetaller (kadmium, nickel, och bly) som är 
vanligt förekommande i dagvatten. Samtliga ovannämnda tungmetaller 

Skydd mot översväming, m, säkerställer att marken ska anordnas med lutning 
eller rinnvägar bort från byggnad för att undvika stående vatten vid skyfall.  

Plankartan 
översvämning 
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underskrider mätvärden för de ställda miljökvalitetsnormerna. I 
ämnesgruppen PAH:er underskrider Benson(a)pyrene gränsvärden och för 
övriga saknas mätvärden. Ämnen som överskrider gränsvärden för MKN är 
PFOS, kvicksilver och PDBE, där de två sistnämnda överskrids i alla 
svenska vatten. 

Förändringar 

Föreslagen markanvändningen i området förändrar i låg grad planområdets 
totala genomsläpplighet. Med åtgärder för fördröjning av 10 millimeter regn 
är skillnaden försumbar, och föroreningstransporten från planområdet 
bedöms inte påverkas. 

Inom projektet Västra staden pågår utredning för att hitta en lämplig 
reningsåtgärd för utloppet DUT5130, vilket kommer leda till minskad 
föroreningsbelastning på recipienten. 

 

Figur 38. Karta över föreslagen exploatering inom Västra staden tagen från 
Skyfallskarteringen från 2019. Underjordisk rening är under utredning. Karta: 
Norrköpings kommun, 2020. 

Trygghet och säkerhet 

Inga skyddsrum finns inom planområdet, men i planområdets närhet.  

Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. 
Skyddsrum får inte tas ur drift, avvecklas eller rivas utan beslut av 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). 

4.7 Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 

Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten. Det finns möjlighet att koppla på både spillvatten och 
dricksvatten öster om planområdet. 
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Det finns befintliga VA-ledningar som går längs med södra delen av Bollen 
2 och 7 som kopplar fastigheten Bollen 6 till Nodra ABs VA-nät. I befintlig 
detaljplan är det utpekat u-område men ledningsrätt saknas. Ledningarna 
kommer behöva flyttas för del av planområdet där garageinfart planeras. 
Dessa måste flyttas innan ny byggnation kan påbörjas inom planområdet. 

 

Figur 39. Utkast från plankartan visar hur befintliga ledningar (rött och blått) går 
igenom ny byggrätt. Ny ledningsdragning kommer dras söder om ny garageinfart. 
Karta: Norrköpings kommun, 2022. 

Dagvatten 

Förutsättningar 

Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för 
dagvatten. 

Dagvattenhanteringen i området ska följa kommunens riktlinje för hållbar 
dagvattenhantering  (2019). 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. 

Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska mindre 
regnen, upp till 10 mm regn, tas om hand nära källan för att minska 
avrinningen, rena dagvattnet och säkra grundvattenbildningen i området. 
Avledningen av dagvatten från hårdgjorda ytor som hustak, uppfarter, 
parkeringar ska i första hand minimeras genom att öka möjligheterna för 
infiltration, avdunstning och transpiration. I andra hand ska flödet fördröjas 
och renas innan det släpps vidare till en allmän dagvattenanläggning. I figur 
40 visas förslag på olika lösningar på hur detta kan hanteras för den 
planerade bebyggelsen. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 42(52) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2016/0313 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

På plankartan 
dagvatten 

 

Figur 40. Åtgärdsförslag för att fördröja dagvatten på den egna fastigheten. 
Illustration: Norrköpings kommun, 2019. 

Avvattning från planområdet sker idag med markens lutning till 
dagvattenledningar som ligger i Ektorpsgatan. Anslutningspunkter finns i 
fastighetsgräns. Fastigheten Bollen 2 är en liten fastighet där det idag finns 
få möjligheter att fördröja dagvatten. Fastigheten består av berg, 
huvudbyggnad och parkeringsytor med få grönytor för infiltration.  

Förändringar 

Fastigheten Bollen 2 är en liten fastighet som idag har få möjligheter att 
fördröja dagvatten. Förslaget är att stor del av fastigheten bebyggs med ett 
bostadshus och tillhörande parkeringsgarage. Ovan parkeringsgarage 
behöver åtgärder göras för att omhänderta dagvatten. I detaljplanen finns 
krav på att bjälklaget ska dimensioneras för ett jorddjup på minst 0,5 meter. 
I övrigt hänvisas till åtgärdsförslag för den egna fastigheten i enlighet med 
figur 40. 

 

El, tele och bredband 

Ledningsnät för el, tele och bredband finns i området med möjlighet till 
anslutning till fastigheten. Det är emellertid viktigt att ledningsägarna blir 

Bestämmelse (+0,0) inom allmän platsmark för kommunala gator 
reglerar markens höjd för att markens lutning ska vara tillräcklig för 
avledning av dagvatten. 

Marken närmast park är prickad och för att försämra genomsläppligheten 
här krävs marklov, a. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 43(52) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2016/0313 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

kontaktade i ett tidigt skede så att möjligheten att vara med att påverka 
finns. 

Värme 

Kommunen har som målsättning att uppvärmningen ska ske på ett så 
miljövänligt sätt som möjligt samt att energianvändningen ska minimeras. 
Fastigheten Bollen 2 är idag ansluten till Eons fjärrvärmenät.  

Avfall 

Hushåll kan lämna sorterat grovavfall, elavfall och farligt avfall på 
återvinningscentraler, som kallas returpunkter i Norrköping. I kommunen 
finns också återvinningsstationer som är insamlingsplatser där utsorterade 
förpackningar samt tidningar och småbatterier kan lämnas till återvinning. 

För hämtning av övrigt hushållsavfall ansvarar kommunens bolag Nodra 
AB. Utformning av soprum och tillgängligheten dit ska följa riktlinjer 
framtagna av Nodra AB. Vid nybyggnation ska avståndet mellan soprum 
och fordonets uppställningsplats vara max 10 meter.  

Placering av miljörum behöver ske i byggnadens södra del vilket möjliggör 
för angöring direkt mot Ektorpsgatan.  

 

Figur 41. Miljörum är placerat i södra delen i förslag till ny byggnad vilket 
möjliggör för angöring med sopbil från Ektorpsgatan. Illustration: BRABO, 2022. 
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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, vägar med mera, regleras, prövas och genomförs enligt 
respektive särskilda lag. 

5.1 Tidplan 

Detaljplanearbete 

Planuppdrag: 20 november 2018 

Plansamråd: 13 december 2019 –  7 februari 
2020 

Granskning: 5 oktober - 26 oktober 2022 

Beslut om godkännande  
samhällsplaneringsnämnden: Årsskiftet 2022/2023 

Detaljplan laga kraft: Kvartal 1 2023 

Genomförande, allmän plats 

Projektering allmän plats: 2023 

Entreprenadupphandling,  
allmän plats: 2023 

Fastighetsreglering: 2023 

Utbyggnad av torg och gc-väg: 2024 

Genomförande, kvartersmark 

Husbyggnad: 2024 

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 

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.  

Kvartersmark 

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

Fastighetsbildning med mera 

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

Bygglov/anmälan 

Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till Norrköpings 
kommun, samhällsbyggnadskontoret, bygglov. Till bygglov lämnas även 
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, tele, bredband 

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

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

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

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. 

5.4 Genomförande inom allmän plats 

Inom allmän plats planeras anläggandet av en funktionell och attraktiv 
torgyta där befintliga trädvärden tas tillvara. I norra planområdet ska en 
gångväg anläggas för att skapa en välkomnande entré till Lenningska 
parken.  

Detaljprojektering och utbyggnad av torg och gångväg på allmän platsmark 
påbörjas genom beställning från samhällsbyggnadskontoret, exploatering. 

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. 

5.5 Genomförande inom kvartersmark 

Inom kvartersmark ska ett flerbostadshus uppföras för cirka 40-60 bostäder 
med lokal i bottenvåningen. Utbyggnad inom kvartersmark kan påbörjas 
efter att bygglov beviljats och beslut om startbesked har tagits. 

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

För att nybyggnation ska vara möjlig på fastigheten Bollen 2 så krävs en 
ledningsflytt av VA-ledningar som idag ligger i södra delen av fastigheten 
Bollen 2 och 7. Ledningsflytten ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren i samråd med Nodra AB.  

5.6 Mark- och avtalsfrågor 

Plankostnadsavtal och föravtal har tecknats mellan kommunen och 
byggherren gällande detaljplanearbetets kostnader samt villkor för dess 
genomförande.  
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Kommunen, genom samhällsbyggnadskontoret, exploatering, kommer att 
teckna exploateringsavtal med varje fastighetsägare avseende 
marköverlåtelse, kostnads- och ansvarsfördelning. Exploateringsavtalet ska 
vara undertecknat innan samhällsplaneringsnämnden fattar beslut om 
godkännande av detaljplaneförslaget.  

5.7 Utredningar 

Utredningar som har genomförts är följande. Se även referenser i slutet av 
planbeskrivningen för utredningar genomförda inom projektet Västra 
staden. 

 Geoteknisk undersökning för Kv. Bollen 2 

 Förprojektering Bollen 7 och Kneippen 1:1 

 Analys översvämningshantering 

 Tomografundersökning  

 Volymstudie 

6.1 Inverkan på miljön 

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

6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ägoförhållanden 

Inom planområdet finns 4 fastigheter där Bollen 2 ägs av Bollen i 
Norrköping AB. Bollen 4, Bollen 7 samt Knieppen 1:1 ägs av Norrköpings 
kommun.  

 
Figur 42. Fastighetskarta där kommunägd mark är rosa. Bild: Norrköpings 
kommun 
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Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 

Detaljplanen medför att mark som tidigare har varit kvartersmark nu 
kommer att bli allmän plats. Markområden ska överföras mellan fastigheter 
genom fastighetsreglering och sker genom lantmäteriförrättning. Den 
fastighetsreglering som krävs för att genomföra detaljplanen visas i figur 43 
nedan. 

  

Figur 43. Rödskrafferat markområde överförs till Kneippen 1:1 med syfte att vara 
allmän platsmark. Bild: Norrköpings kommun. 

Från Bollen 2 överförs rödmarkerat markområde till Kneippen 1:1 med 
användning Park (allmän plats). 

Ledningsrätt 

Ny ledningsrätt bör skapas för allmänna vatten- och avloppsledningar inom 
detaljplanens u-område, se figur 43.  

Servitut 

Inom fastigheten Bollen 4 finns befintliga servitut som ger fastigheten 
Bollen 2 rätt till utfart och rätt till parkering, akt 0581K-14/34. Servituten 
kommer att ändra omfattning i samband med genomförandet av 
detaljplanen.  
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6.3 Ekonomiska konsekvenser 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 

Samtliga kostnader inom kvartersmark står byggherren för. De kostnader 
som avses är byggnation av nya bostäder, ledningsflytt, markberedning, etc.   

Allmän plats, kostnader och finansiering 

Anläggande av torg och gångväg ska i sin helhet finansieras av intäkter från 
exploateringsbidrag enligt exploateringsavtal. 

Drift och underhåll av allmän plats inom detaljplanen bekostas med 
skattemedel. Norrköpings kommun genom samhällsbyggnadskontoret, drift 
och underhåll har skötselansvar för allmän plats i området. 

Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 

Ersättningar för marköverföringar och bildande, respektive upphävande av 
servitut, bestäms genom överenskommelse mellan berörda parter. 

Kostnader för bildande av ledningsrätt svarar respektive ledningsägare för.  

Bygglov, anmälan och planavgift 

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

Inom Norrköpings kommun har samhällsbyggnadskontoret ingått en 
överenskommelse med byggherren beträffande finansiering av detaljplan. 
Byggherren är därmed befriad från planavgift i samband med debitering av 
bygglovsavgift.  

6.4 Sociala konsekvenser 

Att möjliggöra för fler bostäder i servicetäta områden ger förutsättningar för 
att ha en fungerande vardag inom sitt närområde, oavsett om de boende är 
ensamstående, småbarnsföräldrar eller äldre. Att möjliggöra flera olika typer 
av boendeformer inom ett område gör det möjligt för invånarna att bo kvar i 
livets alla skeden, från barn till äldre. Detaljplanens förslag möjliggör ett 
komplement till det befintliga bostadsutbudet och kan på det sättet bidra till 
den sociala hållbarheten i området. 

6.5 Konsekvenser för stadens attraktivitet 

Detaljplanen är del i projektet Västra staden som syftar till att utöka 
innerstaden och skapa en levande och attraktiv stadsdel söder om Södra 
Promenaden. Med ett större befolkningsunderlag så finns det en större 
möjlighet att ge ett varierat serviceutbud och att utveckla de allmänna 
platserna. Detaljplanen möjliggör för fler bostäder i ett centralt och attraktivt 
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läge i direkt anslutning till Lenningska parken. Lenningska parken ska som 
del i Västra staden också utvecklas för att bli en bättre stadsdelspark i 
framtiden. Detaljplanen blir kopplingen mellan Ektorpsgatan och 
Lenningska parken.  

6. Medverkande 

7.1 Tjänstemän 

Planhandlingar vid samråd har upprättats av Simon Tell, planarkitekt, 
samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering och följande tjänstepersoner: 

Malin Cuclair, samhällsbyggnadskontoret, övergripande samhällsplanering 
Lisa Nyström, samhällsbyggnadskontoret, exploatering 
Magnus Sandberg, Samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
Carolina Olsson, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 
Nicolina Magnusson, Nodra AB, planering och projekt 
 
Planhandlingar vid granskning har upprättats av Simon Tell, planarkitekt, 
samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering och följande tjänstepersoner: 

Azita Taheri, samhällsbyggnadskontoret, projekt samhällsbyggnad 
Lisa Nyström, samhällsbyggnadskontoret/Svefa (konsult), exploatering 
Per-Erik Hahn, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
Johan Lindqvist, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
Carolina Olsson, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 
Anna Ludzia Malgorzata, Nodra AB 
 
Samhällsbyggnadskontoret 

Julia Stenström Karlsson Simon Tell 
enhetschef detaljplanering  planarkitekt 
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