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Översiktsplanen för staden utgör en del av 
Norrköpings kommuns tredelade översiktsplan.  
De andra två delarna är Gemensam översiktsplan 
för Linköping och Norrköping, antagen 2010, samt 
Översiktsplan för landsbygden, antagen 2017. 

Avgränsningar och  
förutsättningar
Det geografiska området för Översiktsplan för 
staden utgörs av själva staden samt dess närmaste 
omgivning, randzon, som definierats i kartan. 
Planperioden sträcker sig fram till år 2035 med 
utblickar mot år 2050.  Befolkningsprognosen för 
planperioden pekar på att Norrköpings kommun 
kan ha ca 175 000 invånare år 2035, det vill säga 
en befolkningsökning med ca 40 000 invånare. 
Det medför att ca 1 000 nya bostäder behöver 
byggas varje år under planperioden. I takt med 
befolkningsökningen finns behov av offentlig 
service, skolor mm, samtidigt som tillväxten och 
utvecklingen inom näringslivet genererar behov av 
mark och lokaler.

Översiktsplanen består av två huvuddelar, dels en 
del med tematiskt innehåll som beskriver frågor 

Läsanvisning

som är viktiga för helheten, dels en del med 
beskrivningar av geografiska utvecklingsområden 
i staden och inom dess randzon. I dessa delar 
anges bakgrund, strategi och riktlinjer. Bakgrund 
beskriver utgångspunkter och förutsättningar 
som är av betydelse för den fortsatta planeringen. 
Strategi anger inriktningen för fortsatt planering 
och hur den bör drivas. Riktlinjer är de 
an visningar kommunfullmäktige anger för vad 
som ska beaktas i den fortsatta planeringen.

För de delar av planområdet som inte omfattas av 
de utpekade utvecklingsområdena anges allmänna 
riktlinjer gällande bland annat prioriteringsordning 
vid prövning av byggande i staden, lokalisering, 
lovgivning och planläggning. Avsnittet har även 
en riktlinje om bevarande av brukningsvärd 
jordbruksmark och värdefull skogsmark vid 
prövning av exploatering.

I särskild bilaga redovisas de riksintressen som 
förekommer inom planområdet med kommunens 
ställningstagande om eventuell påverkan. I samma 
bilaga redovisas även Natura 2000-områden inom 
planområdet.

Konsekvensbedömning av översiktsplanen, 
samrådshandling och utställningshandling, har 

gjorts genom utomstående konsult, Calluna AB. 

Planområdet för Översiktsplan för staden utgörs 
av staden och dess randzon, varför det regionala 
perspektivet främst har beaktats inom delar som 
behandlar kommunikation och trafik.

Transport- och trafikfrågor är av stor betydelse 
för stadens funktion och utveckling. Tillsammans 
med Region Östergötland och Östgötatrafiken 
AB driver Norrköpings kommun projektet 
Framtidens resor i Norrköping. Projektet, 
som pågår till 2018, ska ta fram förslag till ett 
framtida sammanhängande gång-, cykel- och 
kollektivtrafiknät i staden. Projektet ska även 
ta fram en plan för genomförande. Projektet 
Framtidens resor i Norrköping pågår fortfarande 
när Översiktsplan för staden har antagits, varför 
resultatet får beaktas i kommande planering.

Som underlag för arbetet med Översiktsplan 
för staden har det genomförts workshop med 
bland annat de kommunala förvaltningarna 
och med näringslivsföreträdare. Diskussioner 
har skett i ett antal fokusgrupper med deltagare 
som representerat ett brett urval i samhället, 
särskilt med fokus på grupper som annars inte 
brukar medverka i den kommunala planeringen. 
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Därutöver har ett omfattande material används 
som planförutsättningar och kunskapsunderlag,  
se planeringsunderlag.
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En översiktsplan för staden som sträcker sig fram 
till år 2035 är nu antagen. Under samrådet våren 
2016 inhämtades synpunkter, som medförde att 
planförslaget bearbetades och justerades.  Under 
november 2016 – januari 2017 har förslaget varit 
utställt och synpunkter har kommit in. I ett särskilt 
utlåtande har synpunkter som kommit fram från 
utställningen sammanställts och kommenterats. 
De förslag som synpunkterna gett anledning 
till redovisas även i det särskilda utlåtandet. 
Kommunfullmäktige antog planförslaget den 19 
juni 2017, § 107.

Arbetsformer
Arbetet med Översiktsplan för staden har skett 
i projektform inom stadsbyggnadskontoret med 
stadsbyggnadsdirektören som projektbeställare och 
med en särskild utsedd styrgrupp. Projektgruppen 
har bestått av Per Sandler, projektledare för hela 
projektet, Linda Apelgren, projektledare för 
delprojekt Struktur, Christer Nilsson, projektledare 
för delprojekt Trafik, samt Anders Svedberg, 
projektledare för delprojekt Näringsliv. Inom 
delprojektet Struktur har även planarkitekterna 
Julia Stenström och Martin Berlin medverkat. 

Förord

Företrädare för flertalet kommunala verksamheter 
och bolag har även deltagit i arbetet. 

Under arbetet med planförslaget har löpande 
samordning skett med andra pågående stora 
projekt, främst Framtidens resor i Norrköping.   

Kommuntäckande översiktsplanering

Fördjupningar av  
översiktsplanen 

Riktlinjer 

t.ex. för trafik

Tillägg till 
översiktsplanen 

för Vindkraft

Gemensam översiktsplan 
för Linköping och Norrköping

Översiktsplan för staden

Norrköpings översiktsplan del 2

Översiktsplan för landsbygden

Norrköpings översiktsplan del 3Norrköpings översiktsplan del 1
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Innehåll
Översiktsplanen för staden sträcker sig fram till år 
2035 och består av två huvuddelar, dels en del med 
tematiskt innehåll, dels en del med beskrivningar 
av geografiska områden som kan utvecklas i staden 
och inom dess randzon. Därutöver finns allmänna 
riktlinjer, en konsekvensbedömning, samt ett 
avsnitt om fortsatt översiktsplanering.

Den beskrivna utvecklingen i översiktsplanen 
medför krav på effektiv användning av mark- och 
vattenresurser, därför föreslås att huvuddelen av 
ny bebyggelse ska tillkomma genom förtätning. 
Principen är att staden ska växa inifrån och ut. 
Detta synsätt gäller både för bostäder och för 
verksamheter. En förutsättning för den tänkta 
utvecklingen är, genom satsningar på gång-, cykel- 
och kollektivtrafik, att biltrafiken i staden inte ska 
öka – trots befolkningsökningen.

I den tematiska delen beskrivs hur översikts-
planeringen ska förhålla sig till frågor som 
är viktiga för helheten. För varje tema anges 
bakgrund, strategi och riktlinjer. Bakgrunds-
texterna beskriver förutsättningar och 

Sammanfattning

utgångspunkter, strategitexten anger hur fortsatt 
planering bör drivas, riktlinjerna anger vad som ska 
beaktas i fortsatt planering.

Delen med geografiska beskrivningar identifierar 
ett antal utvecklingsområden för utveckling 
av bostäder och verksamheter. På samma sätt 
som i temadelen anges bakgrund som beskriver 
förutsättningar och utgångspunkter, strategi 
som anger hur fortsatt planering bör drivas, 
samt riktlinjer som ska beaktas i fortsatt pla-
nering.  Bostäder ska dels komplettera befintlig 
bostadsstruktur i etablerade bostadsområden, men 
även kunna byggas i nya områden där även service 
och kollektivtrafik tillförs. 

I allmänna riktlinjer anges en prioriteringsordning 
vid prövning av förtätning. I första hand ska 
kvartersmark och redan hårdgjorda ytor tas i 
anspråk, i andra hand kan förtätning ske genom 
stadsomvandling, och först i tredje hand kan 
grönytor av låg kvalité användas. De allmänna 
riktlinjerna anger även kommunens syn på 
värnandet av gröna ytor och jordbruks- och 

skogsmark. För de delar av planområdet som inte 
omfattas av de utpekade utvecklingsområdena 
föreslås allmänna riktlinjer gällande lokalisering, 
lovgivning och planläggning.

En konsekvensbedömning av översiktsplanen har 
gjorts genom utomstående konsult, Calluna AB.

Avslutningsvis beskrivs hur fortsatt översikts-
planering kan ske rullande samt förslag till modell 
för genomförande. 

Sist i planhandlingen finns en förteckning över 
det planeringsunderlag som använts under fram-
tagandet av planförslaget.

De riksintressen som förekommer inom plan-
området redovisas i bilaga, tillsammans med 
kommunens ställningstagande om eventuell 
påverkan. Natura 2000-områden inom plan-
området redovisas i samma bilaga. 
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Utvecklingsstrategi
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Bakgrund
När Norrköping förtätas så ska vi alltid ha ett 
helhetsperspektiv och beakta vilka konsekvenser 
ett projekt får för hela staden, så att Norrköping 
fortsätter att vara en attraktiv stad, till för alla. En 
helhetssyn och satsning på kvalitativ arkitektur 
ger värden till hela Norrköping och medför att 
fler kommer att vilja bo, arbeta, besöka och in -
vestera i vår stad. Vår vardagsmiljö ska förvaltas 
långsiktigt, utformas omsorgsfullt och med en hög 
arkitektonisk nivå. Arkitekturen ska fånga stadens 
mångfald, med människan i fokus.

Norrköpings stadsbild och kulturhistoriska arv 
är en ovärderlig resurs. När Norrköping växer så 
ska vi ställa höga krav på den nya bebyggelsen, 
för att inte tappa stadens identitet. Förståelse 
och respekt för platsens karaktär ska alltid vara 
utgångspunkten när nya tillägg och förändringar 
görs i Norrköping. Genom att värna om stadsrum 
och byggnadsbestånd – det befintliga såväl som 
det framtida – tillför vi staden nya kvaliteter och 
förstärker det som gör Norrköping unikt.

Norrköping ska stå för kvalitativ arkitektur och en 
hög ambitionsnivå från alla aktörer. All gestaltning 
ska ta avstamp i platsens karaktär, men samtidigt 
vara modern, fantasifull och innovationsrik. Ny 
arkitektur ska gestaltas med en omsorg om form, 
detaljer och material, så att den förmår åldras 
med värdighet. Det ska vara tydligt avläsbart vad 
som är nytt och vad som är gammalt. Lyckas vi 
med detta kan vi sätta Norrköping på kartan som 
en arkitekturstad i världsklass, inte bara med vår 
gamla bebyggelse utan också med det vi bygger idag.

Strategi
1. Arkitekturen ska berika När Norrköping växer 
ska vi alltid ha ett helhetsperspektiv.

2. Arkitekturen ska respektera sin omgivning 
Arkitekturen i Norrköping ska gestaltas i re -
lation till sin omgivning och respektera var tids 
arkitektur, stadsdels- och områdeskaraktär.

3. Arkitekturen ska stärka kulturmiljön. Vi 
ska förvalta såväl de befintliga som de framtida 
kulturhistoriska värdena på ett klokt, men 

samtidigt innovativt sätt. Det ska vara tydligt 
avläsbart vad som är gammalt och vad som är nytt.

4. Arkitekturen ska ha ett formspråk med 
hög kvalitet Nya byggnader och platser ska vara 
goda representanter för vår tids arkitektur. Hög 
arkitektonisk kvalitet med omsorg om detaljerna 
ska eftersträvas.

5. Arkitekturen ska främja social integration 
och interaktion Norrköping ska vara en integrerad 
och blandad stad där människan är i fokus. 
Arkitekturen ska fånga stadens mångfald.

6. Arkitekturen ska främja stadslivet När vi 
förtätar ska vi skapa gynnsamma förutsättningar 
för stadslivet. Med levande bottenvåningar och 
omsorgsfullt utformade stadsrum upplevs staden 
trygg, trivsam, mänsklig och intressant.

7. Arkitekturen ska åldras vackert och värdigt  
I Norrköping underhåller och stärker vi vårt 
byggnadsbestånd. Vi bygger materialmässigt, 
ekologiskt, socialt, funktionellt och estetiskt 
hållbart. 

Arkitektur Norrköping
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Extra stor omsorg ska läggas vid gestaltning av byggnader, 
gaturum och parker. Det gäller i synnerhet för innerstaden fram 
till ringleden, längs större infartsvägar, utmed järnvägen samt 
europavägarna. Befintliga byggnader och stadsdelar ska alltid 
hanteras med respekt för arkitektoniska särdrag, karaktär och 
kulturhistoriska värden vid planläggning och bygglov.

Riktlinjer
• Arkitekturstaden Norrköping - kommunens 
riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad, ska gälla i 
samhällsbyggnadsprocessens alla skeden - från tidig 
idé till färdig byggnad eller plats. 

• I de gestaltningsmässigt extra viktiga miljöerna, 
se karta, ska särskilt stor omsorg läggas vid ut -
formning av ny bebyggelse, nya gaturum och  
nya parker. 

Gestaltningsmässigt extra viktiga miljöer
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Bakgrund
År 2035 beräknas Norrköpings kommun ha ca 
175 000 invånare, varav ca 70 % kommer att bo i 
staden. Bostäder åt ca 27000 nya invånare måste 
således ordnas inom stadens område. Eftersom 
prognoser är osäkra behöver beredskap för 
att kunna bygga ännu fler bostäder finnas.  
I genomsnitt beräknas ca 2,1 personer bo i varje 
lägenhet.

Strategi
Huvuddelen av ny bebyggelse i Norrköpings stad 
ska ske genom förtätning, principen är att staden 
ska växa inifrån och ut. Det ska finnas ett varierat 
bostadsbestånd i staden för att möta behovet 
genom livets olika stadier, för olika individer. En 
förutsättning för att klara av att bygga tillräcklig 
mängd bostäder är att transportsystemet ställs om 
med större inriktning mot gång- och cykeltrafik 
och kollektivtrafik. All planering ska ske med ett 
helhetsperspektiv, ingen detaljplan står ensam, allt 
hänger ihop i ett sammanhang och ger effekter i 
hela staden. Ytor för offentlig service ska ha hög 
prioritet, och behovet av sådana ytor ska utredas 
och redovisas i tidiga skeden i planeringsprocessen. 

Tillräckliga grönytor ska finnas inom rimliga 
gångavstånd, och barnperspektivet ska genomsyra 
all bostadsplanering. Bostadsplaneringen ska ske 
med blandade boendeformer och med integrering 
och utjämnande av sociala skillnader i fokus. 
Barriärer, både fysiska och mentala, ska byggas 
bort för att få en mer sammanhängande stad.

Riktlinjer
• Nya bostäder ska i första hand tillkomma 
genom förtätning och återanvändning av redan 
ianspråktagen mark. Läs mer om byggande och 
förtätning i avsnittet ”Allmänna riktlinjer gällande 
lokalisering, lovgivning och planläggning”.

• Vid all planering av bostäder och övrig ut -
veckling av staden ska alltid behovet av offentlig 
service, i form av bland annat äldrebostäder och 
bostäder för personer med särskilda behov, utredas 
och i tidigt skede ska mängden ytor som beräknas 
behövas för offentlig service redovisas. Se vidare 
under temat ”Offentlig service”.

• Vid all planering av bostäder ska det alltid 
be           skrivas hur behovet av förskola och skola ska 
beaktas. Även om det rör en liten detaljplan kan 
befolkningsökningen leda till att närbelägna skolor 

får platsbrist. Se vidare under temat ”Skola och 
förskola”.

• Bostadsbyggandet ska hålla en hög arkitektonisk 
nivå, oavsett läge i staden och oavsett vilka sociala 
förutsättningar som råder. Se vidare ”Arkitektur 
Norrköping”.

• Planeringen för nya bostäder ska ske samordnat 
med planeringen av infrastruktur för att dra 
maximal nytta av infrastrukturinvesteringar samt 
skapa förutsättningar för hållbara transporter.

Bostäder
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Bakgrund
Det offentliga rummet är stadens utemiljöer. Det 
kan till exempel röra sig om torg, parker och gator 
men även lekplatser, aktivitetsytor som exempelvis 
spontanidrott och dans. Alla dessa miljöer är 
viktiga delar av stadens karaktär och kan väl 
gestaltade ge ett rikt stadsliv och en vackrare och 
en ännu mer trivsam stad. Det är därför av stor 
vikt att rummet mellan husen tas om hand och 
utformas med stor hänsyn till platsens själ, men 
samtidigt står för vår tids ideal och arkitektoniska 
förhållningssätt. Formspråket ska vara modernt, 
fantasifullt och innovationsrikt. I Norrköping 
finns platser som upplevs som otrygga vilket kan 
motverkas genom att fylla glapp och skapa platser 
som kan alstra flöden.

Konst tillför stora kulturella och sociala värden 
till stadsrummet i form av ökat välbefinnande och 
förhöjd livskvalitet. Ofta integreras konst och ljus 
med varandra och skapar tillsammans stadens 
scenografi.

Strategi
Norrköpings kommun ska arbeta för trygga och 
trivsamma mötesplatser där alla kan och vill 
vara. Vi ska skapa en mångfald av stadsrum och 
urbana landskap av hög kvalitet som inbjuder till 
ett myllrande stadsliv. Byggnaders bottenvåningar 
är en viktig del av stadsrummet och påverkar hur 
platsen upplevs. Genom att åstadkomma levande 
bottenvåningar får vi staden att kännas trygg, 
inbjudande och intressant.

Inslag av vatten och växtlighet i våra parker 
skapar förutsättningar för ekosystemtjänster som 
skugga, översvämningsskydd, svalka, ren luft och 
bullerskydd.

Våra gator, torg och parker ska vara öppna och 
tillgängliga för alla människor, oavsett för  ut -
sättningar. Våra offentliga mötesplatser ska vara 
flexibla, välkomnande och variationsrika samt hålla 
en hög arkitektonisk nivå. 

Kulturevenemang och stadsfester skapar tillfälliga 
mötesplatser och möjligheter för människor med 
olika bakgrund att samlas.

Riktlinjer
• När vi utformar våra gemensamma livsmiljöer 
ska vi ha ett helhetsperspektiv och beakta alla 
dimensioner; såväl arkitektoniska, konstnärliga, 
kulturhistoriska som sociala.

• Norrköpings torg ska utvecklas till trivsamma 
mötesplatser. Detta kan exempelvis ske genom att 
tillåta foodtrucks och uteserveringar på torgen.

• Befintliga lokaler i bottenvåningar ska så långt 
möjligt finnas kvar och i nya hus ska lokaler 
tillskapas i bottenvåningarna.

• Aktivitetsytor och lekplatser ska planeras och 
lokaliseras på ett sätt som för samman människor 
från olika stadsdelar och med olika socioekonomisk 
status för att främja möten och därmed integration.

• Vid utformning av platser och miljöer i det 
offentliga rummet ska en sammanvägd hänsyn 
tas till allas olika behov med hänsyn till kön, 
ålder, etnicitet och funktionsnedsättning samt 
möjligheterna att tillskapa ekosystemtjänster.

Det offentliga rummet
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Bakgrund
När staden växer tillkommer behov av idrotts -
anläggningar av olika slag. Idrott, hälsa och 
kulturupplevelser är grundfundament i ett hälso -
samt samhälle. Det finns ett behov av att bygga 
ut nya idrottsanläggningar, samt att renovera 
och eventuellt bygga ut befintliga. Bland annat 
bedöms behov finnas av en utbyggnad/ny -
etablering av badhus/simhall, samt nybyggnation 
av ishall, friidrottsarena och ytor för fullstora 
konstgräsplaner.

I takt med att staden byggs ut behövs också nya 
biblioteksfilialer och kulturskolor. I Kulturskolan 
kan den som är mellan 6 och 25 år lära sig spela 
ett instrument, sjunga, spela teater, göra film 
eller skapa med bild och form. Bibliotek är 
för många en mötesplats, och erbjuder också 
rofyllda studieplatser, vilket i synnerhet i mer 
trångbodda stadsdelar kan vara avgörande för 

Idrott, kultur och fritid

ett gott studieresultat, och kulturskolor behövs 
jämnt fördelade över staden för att möjligheten 
att delta i deras utbud ska vara jämlikt. För att 
främja jämlikhet krävs att kulturskolor, idrotts -
anläggningar, bibliotek och övriga offentliga 
an  läggningar av detta slag är tillgängliga till fots 
och med cykel och kollektivtrafik. Det krävs också 
att de utformas så att de framstår som allmänt 
tillgängliga och inbjudande.

Strategi
Utbyggnad av kulturskolor, idrottsanläggningar 
och bibliotek ska användas som bryggor för social 
integration.

Det ska vara lätt att ta sig till anläggningarna till 
fots, med cykel och med kollektivtrafik för alla. 

 Riktlinjer
• Kulturskolor, idrottsanläggningar, bibliotek och 
andra anläggningar ska byggas ut i samma takt 
som staden, och lokaliseras så att anläggningarna 
kan bli mötesplatser för människor från många 
stads- och kommundelar. I valet mellan olika 
lokaliseringsalternativ ska det alternativ som ger 
bäst effekt för social integrering väljas.

• Idrotts- och kulturanläggningar ska lokaliseras 
till befintliga eller planerade gång-, cykel- och 
kollektivtrafikstråk med god koppling till stadens 
hela kommunikationsnät.
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Bakgrund
Grönstruktur är, liksom bebyggelsestruktur och 
trafikstruktur, en överordnad struktur. Förutom 
att den är viktig för biologisk mångfald bidrar 
den till stadens kulturella och arkitektoniska 
värden. Studier visar att människor mår bättre 
ju fler utemiljöer med olika karaktär som finns 
nära bostaden. Det kan exempelvis handla om 
mötesplatser, torg, parker för rekreation och lugna 
platser för avkoppling, möjlighet till motion och 
fritidsaktivitet. För att kunna tillgodose detta 
behövs en blandning av både små parker och torg 
samt stora parker och naturområden av en viss 
storlek där flera olika aktiviteter och naturtyper 
kan rymmas. Kontrasterna skapar en variation av 
upplevelser som bidrar till stadens attraktivitet och 
ett rikt växt- och djurliv i staden.

Stadens grönstruktur rymmer ekosystemtjänster 
som bidrar till att dämpa negativa följder av 
klimatförändringarna. Den motverkar olägenheter 
som luftföroreningar, upplevelsen av buller samt 
förhöjd temperatur på grund av hårdgjorda ytor.

Strategi
Norrköpings grönstruktur ska innehålla ett rikt 
växt- och djurliv, finnas nära och i många olika 
former som ger rika upplevelser för alla. När staden 
växer och förtätas och invånarantalet ökar ska 
staden möta behovet av grönska. 

De gröna stråken länkar samman parker, torg och 
natur för både människor och växt- och djurlivet. 
En tät stad kräver effektivt markutnyttjande. 
Funktioner som lek, vila och rekreation kombineras 
med livsmiljöer för djur och växter. Genom en 
medveten planering skapas förutsättningar för 
ekosystemtjänster.

Riktlinjer
• Ytorna för parker och naturområden ska förädlas 
och öka i takt med att invånarantalet stiger. När 
vi utvecklar dem, såväl befintliga som nya, ska 
kvalitén i utformning och underhåll vara hög.

• De gröna stråken ska utvecklas och entréer till 
grönområden ska göras tydligare. Stråken ska vara 
lätta att utnyttja och röra sig genom, vilket även 
är viktigt för att överbrygga osynliga och synliga 
barriärer mellan olika stadsdelar.  

Stråken kan till exempel stärkas genom att göra 
plats för träd i staden samt planteringar längs gator 
eller parker i nya stadsdelar.

• Grönstrukturen ska finnas inom gångavstånd 
från hemmet och en rik variation av upplevelser 
och aktiviteter ska finnas inom samtliga stadsdelar. 
I staden ska flera stora park- eller naturområden 
finnas som är målpunkter för alla stadens invånare 
och besökare. 

• Stadens grönstruktur ska också fungera 
för dagvattenhantering med tillfälliga över -
svämningsytor där det är lämpligt.

• Vid planering för nya parker, torg samt andra 
offentliga platser och stråk samt inför förändringar 
av befintliga sådana ska frågan om vilka eko -
systemtjänster som är möjliga och lämpliga att 
tillskapa utredas.

• Vid stadsutveckling ska gröna väggar eller tak 
samt möjligheten till att anordna områden för 
odling övervägas.

• Vid utveckling av staden skall hänsyn tas till 
skyddade områden och hotade och fridlysta arter. 
Kommunen ska arbeta för att skydda områden med 
höga naturvärden. 

Grönstruktur
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Grönstruktur
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Bakgrund
Blåstruktur är vattendrag som sjöar, åar, bäckar, 
våtmarker och hav. Tillsammans bildar de, precis 
som grönstrukturen en överordnad struktur. 
Norrköpings läge vid Bråviken och Motala ström 
är en stor kvalitet för stadsmiljön och vattnet är en 
viktig del av stadens identitet.

Vattnet har i alla tider haft en avgörande roll 
för Norrköpings utveckling då det gav kraft 
till industrierna och möjlighet att skeppa varor 
och gods till och från hamnen. I och med att 
Norrköping gått från att vara en utpräglad 
industristad till att bli en kunskapsstad är för -
hållandet till vattnet i dag delvis ett annat. 
Människor vill bo och vistas vid vattnet 
och tidigare otillgängliga platser har blivit 
iordningställda och till för alla.

Vid hav, sjöar och vattendrag råder strandskydd. 
I staden är den mesta marken detaljplanelagd och 
strandskyddet hanterat. Om en ny detaljplan tas 
fram återinträder dock strandskyddet med minst 
100 meter från strandlinjen på land och i vatten. 

Ett av de grundläggande syftena med strandskydd 
är att säkra allmänhetens tillgång till stränderna 

och ett skäl för strandskyddsdispens kan vara 
stadsutveckling. Kartan med urbana strandzoner 
visar var Norrköpings kommun bedömer att stads-
utvecklingsintresset, främst i form av byggnader 
och anläggningar för allmänt behov, väger tyngre 
än skyddsbehovet. Inom många av de urbana 
strand  zonerna finns redan idag bebyggelse eller 
andra anläggningar som vägar, badplatser och 
hamnar.

Strategi
Norrköpings blåstruktur ger rika upplevelser 
för alla och har både praktiska och estetiska 
funktioner. Blåstrukturen ska vara hållbar 
och funktionell för att berika befolkningens 
trivsel samt gynna hotade arter och främja art -
rikedom. Mer synligt vatten i staden bidrar 
till ökad attraktivitet och hjälper samtidigt till 
att ta hand de ytterligare vattenmängder som 
kommer av klimatförändringarna, bland annat 
störtregn. Vattenytor ger också ekosystemtjänster 
som vattenrening och nedkylande effekt vid 
värmeböljor. Tillgängligheten till vatten, till 
exempel i form av badplatser, ska förbättras i 
staden.

Riktlinjer
• När staden fortsätter växa ska vi fortsätta ut -
veckla våra vattenstråk på ett vackert, fantasifullt 
och tillgängligt vis, så att ännu fler får tillgång 
till de stora kvalitéer som vatten för med sig 
nära sitt hem. Detta kan innebära att öppna upp 
kulverterade bäckar, skapa fontäner med mera.

• Vattenmiljöer ska förbättras exempelvis 
genom tillskapande av våtmarker, restaurering 
av påverkade vattensystem samt underlätta för 
vandring av fisk och övrig fauna.

• Dagvatten ska främst omhändertas i öppna 
system och då samtidigt bidra till att synliggöra 
mer vatten i staden och med estetisk utformning 
bidra till ökad attraktivitet. Kartan med över- 
svämningsytor visar ytor som kan vara lämpliga 
för detta. Norrköpings kommun har riktlinjer för 
dagvattenhantering som ska följas (se ”Klimat -
anpassning” i denna plan).

• Utveckla befintliga och skapa nya stadsnära 
badplatser som självklara mötesplatser sommartid. 
 

Blåstruktur
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• Inom de urbana strandzonerna väger stads -
utvecklingsintresset tyngre än strandskyddets 
syften. Strandskyddsdispens ska kunna ges vid 
detaljplaneläggning respektive bygglovgivning 
förutsatt att den allmänna tillgängligheten till 
stranden bevaras. I första hand avses de urbana 
strandzonerna användas för anläggningar för 
stads- och friluftslivets behov. Ny bebyggelse av 
samhälleligt intresse kan tillkomma, om ett 20-30 
meter brett område närmast stranden lämnas för 
allmän användning, exempelvis för promenadvägar 
och parkmark.

Blåstruktur
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Bakgrund
Norrköpings stadsbyggnadshistorik bygger på en 
nära eller många gånger direkt vattenkontakt. 
Industrilandskapets olika byggnader och dess 
placering i och intill strömmen är signum för 
Norrköping. Hamnverksamheten kommer att  
utvecklas vidare på Händelö och Södra Malmölandet.  
Vid ett antagande att de senaste tillväxttalen håller 
sig på en stabil nivå och följer de senaste årens trend 
fram till år 2035, kan man anta att ytterligare 12 000 
arbetstillfällen tillkommer inom området för staden 
Norrköping och dess närhet. Det är troligt att vissa 
av dessa nya företag utgörs av fåmansföretag med 
bakgrund från tidigare universitetsforskning.

I takt med att staden växer ökar också behovet av 
mark för verksamheter. Näringslivet har mycket 
olika behov, vissa verksamheter har behov av stora 
markytor och skyddsavstånd, andra behöver goda 
transportmöjligheter, och ytterligare andra har stort 
behov av närhet till staden. Olika verksamheter 
har också olika stor omgivningspåverkan, 
farliga och störande verksamheter har större 
omgivningspåverkan. Vissa verksamheter måste 
lokaliseras nära logistiska centra, exempelvis 
Norrköpings hamn, transportnoder invid E4:an 
och platser i närheten av järnväg.

Näringsliv, service, handel och besöksnäring

De nuvarande bussdepåerna kommer i samband 
med utbyggnaden av Ostlänken behöva flyttas, nya 
lägen för sådana behövs alltså inom planperioden. 
Specifika behov för bussdepåer är att de behöver 
ligga relativt centralt så att de anställda lätt kan ta 
sig dit, men samtidigt i ett sådant läge att bussarna 
snabbt kan komma ut på sina linjer. Faktorer som 
spelar in är också vilket drivmedel som används, då 
olika bränslen (exempelvis biogas, biodiesel och el) 
kräver olika infrastruktur.

Sysselsättning inom besöksnäring och turism 
be  döms öka bland annat till följd av fler och större 
event i Norrköpings kommun, och behovet av stora 
ytor lämpade för tillfälliga event förväntas öka.

I samband med att staden fortsätter växa finns 
för  utsättningar att förtäta stadsdelar på ett sätt som 
främjar en utveckling av handel och serviceutbud.

Strategi
Norrköping ska växa inifrån och ut, det vill säga 
i första hand genom förtätning av befintliga 
verksamhetsområden, som i dagsläget ofta är 
förhållandevis glest utnyttjade. I dessa områden 
kan det vara aktuellt med en funktionsblandning 
av verksamheter med olika ytbehov.

I de fall förtätning inte kan lösa platsbehovet kan 
en lokalisering i utkanten av staden bli aktuell. 
Principen ”rätt sak på rätt plats” ska gälla – mark 
är en ändlig resurs. Verksamheter som är störande 
genom exempelvis lukt, buller, transporter eller 
på grund av risker för omgivningen ska inte 
lokaliseras till tättbebyggda områden. Norrköpings 
kommun ska verka för att verksamheter med 
omgivningspåverkan som finns i innerstaden ska 
omlokaliseras.

Universitetet i Norrköping är en del av Linköpings 
Universitet. Universitetet och Norrköpings 
kommun har som gemensamt mål att utveckla 
universitetet till att omfatta 10 000 studieplatser.

I syfte att främja en fortsatt gynnsam utveckling 
av universitetet är det angeläget att planlagd mark 
för utbildning samt forsknings- och produktions -
verksamhet finns att tillgå i staden eller dess 
närhet.

Som strategi för att inte öka biltrafiken in till 
stadens centrum är det angeläget att stadsdelscentra 
förtätas och kompletteras med ökat utbud av varor 
och tjänster samt att huvudstråk för gång- , cykel- 
och kollektivtrafik angör respektive stadsdelscentra.
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Det är av strategisk vikt att staden kan anvisa plats 
och lokalisering till större temporära event, större 
festivaler, utomhusmässor med mera i stadens 
närhet och där besöksantalet kan uppgå till  
100 000 besökare och dag.

Lämpliga områden att anlägga bussdepåer 
kan vara i Slottshagen, i verksamhetsområden 
nära flygplatsen eller i övriga centrala 
verksamhetsområden.

Riktlinjer
• Norrköpings kommun ska tillhandahålla mark 
för olika sorters verksamheter i lämpliga lägen.

• Verksamhetsområdena i staden ska förtätas.

• Verksamheter som har stort behov av transporter 
ska ha prioritet i goda transportlägen, exempelvis i 
närheten av hamn och järnväg.

• Icke störande verksamheter är ett positivt inslag i 
stadsbilden, sådana bör därför integreras i staden.

• Farliga verksamheter ska främst lokaliseras till 
Malmölandet och Händelö. Planläggning som 
syftar till att omlokalisera farliga verksamheter till 
dessa områden ska prioriteras.

Stadsdelscentra med närliggande influensområde

Kartan visar ett utsnitt ur planområdet. Motsvarande karta för hela planområdet finns i den digitala versionen.
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Bakgrund
Norrköpings befolkning ökar och andelen som 
är äldre beräknas bli större. Detta ställer ökade 
krav på ytor tillgängliga för etablering av bland 
annat äldreboenden och boenden anpassade 
efter personer med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar. Att sådana boenden finns 
integrerat med övriga bostäder i staden bidrar på 
ett positivt sätt till social hållbarhet.

I Norrköping beräknas ungefär 20 % av personer 
över 80 år vara i behov av bostad i särskilt boende. 
Under planperioden fram till år 2035 behövs 
tomtmark för cirka 900 personer (beräknat på en 
person i varje lägenhet). Riktvärdet för en tomt 
till ett särskilt boende för äldre är 8000-9000 
kvadratmeter. Utemiljön vid äldreboenden är 
viktig, det är också viktigt att boendena kan 
nås av allmänhet och personal med allmänna 
kommunikationer.

Särskilda boenden är anpassade efter personer 
med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. 
Boendet ska, enligt Socialstyrelsen, vara en 
gruppbostad (för vuxna 4-6 personer och för 
barn och ungdomar 2-4 personer) eller en större 

servicebostad. Målet med boendet är att de 
som bor där ska leva så likt andra personer som 
möjligt, och få hjälp med detta. Eftersom olika 
personers hjälpbehov ser mycket olika ut kan 
behovet och placeringen inte beräknas exakt. 
Bostäderna utformas så att de som bor där ska 
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 
Riktvärdet för en tomt till särskilda boenden är 
3000-6000 kvadratmeter. Hur tomten ser ut och 
var den är lokaliserad är avgörande för vilken 
typ av boende som kan bli aktuellt. Det finns i 
vissa fall också möjligheten att integrera särskilda 
boenden i vanliga flerbostadshus om det finns med 
i planeringen av huset innan byggfasen.

Strategi
Offentlig service, i form av bland annat äldre -
boenden, särskilda boenden samt andra verksam -
hets  anknutna lokaler, har stort behov av ytor 
och när staden ökar i volym kommer behovet 
av offentlig service också att öka. För att i tidiga 
skeden fånga upp detta behov är det nödvändigt att 
behovet tydligt beskrivs och att möjligheterna till 
lokalisering av lokaler för dessa ändamål utreds vid 
all utvecklingsplanering av staden. Vid planering 

av nya bostadsområden samt förtätningsprojekt 
ska möjligheterna till offentlig service ingå, och 
berörda nämnder inom kommunen konsulteras i 
tidiga skeden.

Boenden för personer med särskilda behov behövs i 
så gott som alla typer av miljöer. Tillgängliga ytor 
för sådana boenden ska därför finnas på många 
platser i staden. Genom att blanda boenden för 
personer med särskilda behov tillsammans med 
övriga bostäder skapas social hållbarhet.

Riktlinjer
• Tillräckligt mycket tomtmark för äldreboenden 
ska avsättas i Norrköping.

• Vid all planering ska behovet av offentlig service 
beaktas, och berörda nämnder konsulteras. Se 
vidare i Lokalförsörjningens ”Strategi för planering 
av tomter och lokaler”.

• Så tidigt som möjligt i varje planprocess ska det 
bedömda behovet av ytor för offentlig service samt 
möjligheten att inrymma dessa i bostadsområden 
redovisas tydligt.

Offentlig service
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Bakgrund
När kommunen växer enligt prognosen upp -
kommer ett stort behov av skolor för alla åldrar, 
från förskola till gymnasium. Det är viktigt att 
poäng-tera att skolbehovet uppstår gradvis, det 
måste därför börja hanteras i tidigt skede.

I ett område med 5000 boende kommer det 
behövas förskoleplatser för cirka 300 barn. Barn 
i denna ålder behöver förskolor nära sin bostad. 
Övriga faktorer som spelar roll vid lokalisering 
av förskolor är möjligheten att gå, cykla och åka 
kollektivt till förskolan.

Även för äldre barn är det av vikt att skolan 
ligger inom trafiksäkra gång- och cykelavstånd. 
Detta bidrar till bättre hälsa, bättre miljö och att 
barnen får ett ökat medvetande om sin geografiska 
omgivning. I ett område med 5000 invånare 
beräknas ca 450 vara barn i åldern 6-12 år.

I gymnasieåldern kan eleverna själva ta sig längre 
sträckor från bostaden, varför skolbehovet inte 
behöver tillgodoses i varje enskilt bostadsområde. 
Istället blir närheten till stadens centrum viktigt 
för eleverna. Skolbehovet för dessa åldersgrupper 
bör alltså lösas inom stadens centralare delar. En ny 
gymnasieskola bedöms behövas före år 2023.

Strategi
I kommande detaljplanearbeten gällande bostäder 
ska skolbehovet alltid beaktas. Det är av stor 
vikt att det finns ett helhetstänk där hela stadens 
skolbehov tas med i tidiga skeden. Ett riktvärde 
är att en tomt för en friliggande förskola ska vara 
mellan 6000 och 8000 kvadratmeter stor.  
I innerstaden behövs nya sätt att tillskapa förskolor, 
mer integrerade i stadsbilden och bebyggelsen. 
Behovet av nya grundskolor och gymnasieskola ska 
prioriteras och tillgodoses. Ett bra och hållbart sätt 
att tillskapa nya för-, grund- och gymnasieskolor 
är att undersöka möjligheterna att inrymma dem 
i befintlig bebyggelse. Grundskolor ska ha en 
skolgård för elevernas utevistelse och förskolor ska 
ha utemiljöer enligt särskilda riktlinjer.

Riktlinjer
• Vid all planering av nya bostadsområden ska 
möjligheten att rymma skolor för alla åldrar alltid 
beaktas. Barn ska ha så nära som möjligt till 
förskolan och vägen dit ska vara trafiksäker för 
gående och cyklister. Detta gäller även skolor för  
de lägre åldrarna.

• En ny gymnasieskola ska lokaliseras nära 
resecentrum.

• Nya detaljplaner för skolor och förskolor ska 
vara flexibla så att byggnaderna kan användas 
för annan offentlig service i framtiden om behov 
skulle uppstå. Vid detaljplaneläggning ska detta 
möjliggöras. 

Skolor och förskolor
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Bakgrund
Godstransporterna via Norrköpings hamn är 
om  fattande och behovet av god tillgänglighet till 
transportvägar kommer öka.

I samband med att förutsättningarna för an -
läggande av Ostlänken genom staden studerats 
kan det konstateras att bullerriktvärden för gods -
trafik på järnväg kommer överskrida gällande 
rikt  värden. Detta kommer att medföra mycket 
stora inskränkningar på hur marken intill den nya 
järnvägen kan utnyttjas för bostadsändamål och 
viss mån verksamheter.

Även godstransporterna på väg ger begränsningar 
när det gäller möjligheterna till bostadsbebyggelse. 
Här är det i första hand buller och transporter av 
farligt gods som minskar möjligheterna.

Godstransporter, hamn och järnväg

Utredningen om nytt godsspår som Norrköpings 
kommun tagit fram har resulterat i ett förslag, 
gulmarkerad zon, som numera benämns Nord -
västra godsspåret. Dess behovsdimensionering 
utgörs av ett enkelspår med hastighet 70 km/h 
med anslutning till den nya godsbangården på 
Malmölandet. Godsspårets sträckning avses 
preciseras inom den gulmarkerade zonen vid en 
fortsatt planläggning och fördjupad spårstudie.

Strategi
Hamnverksamheten ska utökas och förstärkas 
på Händelö och Malmölandet och succesivt 
avvecklas i de inre delarna som är i anslutning 
till stadens centrum. Hamnverksamhet vid 
Öhmansterminalen kommer i allt väsentligt 
att fortsätta bedrivas under planperioden. Ny 
godsbangård ska färdigställas på Malmölandet år 
2021-2022. Anslutning av godsjärnväg till Händelö 
sker norrifrån, från Malmölandet över nya 
Kardonbron.

Genom en så kallad åtgärdsvalsstudie prövas 
alternativet för omlokalisering av godsbanetrafiken 
inom Nordvästra godsspåret. Syftet med studien 
är att utreda hur man kan undvika begränsning av 
markanvändningen runt Ostlänken på grund av 
bullerstörning.
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Nordvästra godsspåret

Kartan visar ett utsnitt ur planområdet. Motsvarande karta för hela planområdet finns i den 

digitala versionen.

Kartan visar ett utsnitt ur planområdet. Motsvarande karta för hela planområdet finns i 

den digitala versionen.

Norrköpings hamn, Händelö och Malmölandet
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Bakgrund
Trafik är en sektor som kommunen har stor 
rådighet över. Stor andel resor är lokala och lokal 
trafikplanering har här stor påverkan. Flera över-
gripande dokument har lagt fast en inriktning 
om ökad andel hållbara resor framförallt i staden. 
Mätningar visar dock att förändringarna blivit små. 
För att ett trendbrott ska ske krävs en omställning 
avseende åtgärder som genomförs.

Kritiska utmaningar och möjligheter för 
Norrköpings framtida trafiksystem:

•  Ökande pendling, fritidsresande, befolkning 
och ökande krav på tillgänglighet ger nya krav på 
omställning till flexiblare trafiksystem.

•  Hårdare konkurrens om markutrymme i staden 
kräver ny syn på önskemål om ytor för biltrafik och 
parkering kontra ytor för bostäder, verksamheter, 
hållbara trafikslag och vistelseytor.

•  Höga bullernivåer, luftföroreningar, energi -
användning, utsläpp av klimatgaser samt olycks -
risker och otrygghet kan förändras genom ökad 
andel hållbara resor. 
 

•  Dålig framkomlighet för kollektivtrafiken 
centralt och ineffektiva linjesträckningar med  
låg konkurrenskraft mot bilen kan förändras.

•  Framkomlighetsproblem för kollektivtrafik och 
biltrafik vid passagerna över Motala ström.

•  Hög andel bilresor idag, jämfört med många 
andra städer, innebär god potential till tydligt 
trendbrott med ökad andel hållbara resor.

För att analysera möjligheterna till ett trendbrott 
har scenarier för år 2035 med 30 procent fler in -
vånare genomförts enligt följande: 

•  Scenario 1: Omfattande utbyggnad av 
biltrafiksystemet. 

•  Scenario 2: Omfattande satsning på kollektiv -
trafik, gång och cykel.

Analysen visar att det finns goda möjligheter att 
påverka framtida resande. Om vi satsar på en 
ut  byggnad av biltrafiknätet enligt scenario 1 ger 
det en biltrafikökning på 40-50 %. En omfattande 
satsning på kollektivtrafik, gång och cykel enligt 
scenario 2 innebär att biltrafiken kan ligga kvar på 
dagens nivå, trots ökad befolkning.

Strategi
Med utgångspunkt från ovanstående bakgrund 
samt utifrån krav på effektivare nyttjande av 
stadens mark föreslås följande:

•  Planering och genomförande av trafikåtgärder 
ges en inriktning motsvarande scenario 2 - 
omfattande satsning på kollektivtrafik, gång och 
cykel.

•  Biltrafikarbetet i staden ska inte öka trots ökad 
befolkning.

•  Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och 
gång ska öka och andelen resor med bil ska minska 
i staden.

För att denna inriktning ska lyckas krävs ett 
konsekvent genomförande av planering och 
åtgärder. Önskvärda förändringar kan med 
fördel ske stegvis och i takt med generell tillväxt 
- bara de stärker planens intentioner. En viktig 
förutsättning för att lyckas är att alla delar av 
kommunens verksamheter verkar i riktning mot 
ett hållbarare resande. Detta är särskilt viktigt 
avseende samplanering av bebyggelse och trafiknät. 
Genomförandet ska inriktas på förbättrad 
effektivitet, tillgänglighet, jämställdhet, flexibilitet 
och kombinationsmöjligheter för resor med de 

Trafiksystem och hållbart resande
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hållbara trafikslagen samt att minska bullernivåer, 
luftföroreningar, utsläpp av klimatgaser, olycks -
risker och otrygghet.

Strategin för att klara utmaningarna utgår från 
att staden hålls samman och att tätheten ökar så 
att högre andel av befolkningen kan ges attraktiv 
kollektivtrafik. Vidare att avstånden till centrum 
och viktiga målpunkter blir rimliga för gång- 
och cykelresor. Utanför själva staden förutsätts 
begränsad ny bebyggelse med lokalisering nära 
huvudstråk för kollektivtrafik.

En viktig strategi är att fyrstegsprincipen används 
vid planering och genomförande. Fyrstegsprincipen 
innebär att åtgärder ska övervägas enligt följande: 

Steg 1: Åtgärder som kan påverka behovet av 
transporter och val av transportsätt. 

Steg 2: Åtgärder som effektiviserar utnyttjandet av 
befintligt vägnät och fordon. 

Steg 3: Begränsade ombyggnadsåtgärder. 

Steg 4: Nyinvesteringar och större ombyggnads -
åtgärder.

Informations- och påverkansåtgärder ska aktivt 
användas i planerings-, bygg- och driftskeden.

En viktig del i strategin är prioritering av trafik -
slagen i huvudnäten. Med huvudnät avses gata, 

kollektivtrafiklinje (stomlinje), cykel eller gångstråk 
vars huvudsakliga funktion är att förbinda 
olika delar av staden med varandra. Lokalnätets 
viktigaste funktion är att förbinda olika delar 
inom en stadsdel och mata trafik till huvudnätet. 
Huvudnäten för de olika trafikslagen redovisas på 
kartorna för respektive trafikslag.

Vid utformning och genomförande av åtgärder 
i korsningspunkter eller på sträckor där huvud-/
stomnäten för olika trafikslag korsar varandra eller 
konkurrerar om samma utrymme ska trafikslagen 
prioriteras i följande ordning: 

1. Gång och Cykel 

2. Kollektivtrafik 

3. Bil

Undantag från denna prioritering ska göras enligt 
följande:

Längs stomlinjestråken för kollektivtrafik ska spår -
vagnar och bussar prioriteras högst.

Innanför Promenaderna - Kungsgatan ska gående 
prioriteras högst (undantaget stomlinjestråken för 
kollektivtrafik).

På ringleden (Söderleden – Riksvägen – 
Ståthögavägen – Johannisborgsförbindelsen)  
 

ska biltrafiken prioriteras högst (undantaget 
stomlinje  stråken för kollektivtrafik).

Prioriteringen avser oftast hastigheter, företrädes-
reglering, utrymme, prioritering i signal (grön 
våg) etc. Undantag och bedömningar måste dock 
i vissa specialfall göras till exempel när lagar eller 
regler gör det olämpligt, när resandeströmmen för 
ett trafikslag är väsentligt större än för det andra 
trafikslaget. 

Där huvudnät/stomlinjer för ett trafikslag möter 
ett lokalnät för ett annat trafikslag ska det redan 
vara självklart att huvudnätet/stomlinjen prioriteras 
högst.

Riktlinjer
•  Planering och genomförande av trafikåtgärder 
ska inriktas mot omfattande satsningar på 
kollektiv  trafik, gång och cykel.

•  Fyrstegprincipen ska tillämpas vid planering och 
genomförande av trafikåtgärder.

•  Där trafikslagens huvud/stomnät korsar 
varandra eller konkurrerar om samma utrymme 
ska prioritering ske i följande ordning: 1. Gång och 
Cykel. 2 Kollektivtrafik. 3. Bil. (Se undantag under 
Strategi).
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Bakgrund
Undersökningar visar att det i Norrköpings stad 
görs förhållandevis många resor till fots jämfört 
med städer i samma storleksordning. Boende i 
innerstaden gör 38 procent av sina resor till fots. 
Norrköping gör således inte bara skäl för uttrycket 
”staden med promenaderna” utan är även i 
realiteten en promenadstad.

Att gå är det naturligaste färdsättet och i inner -
staden bör den gående människan vara norm 
för planeringen. En gångvänlig stad bidrar till 
en hållbar utveckling – ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt. Samtidigt är gångtrafiken det 
mest robusta trafikslaget och sociala färdsättet, 
kräver små ytor och investeringar samt är bra 
för folkhälsan. Nästan alla resor börjar och 
slutar med en förflyttning till fots. I en tätare 
stad kan gångtrafiken utvecklas ytterligare. 
Gångtrafikanterna är en oskyddad grupp med 
ett stort antal olyckor årligen – vilket tydliggör 
behovet av trafiksäkrare gångmiljöer.

I projektet ”Framtidens resor i Norrköping” 
kommer olika alternativa gångstråk och på -
verkansåtgärder att utredas ytterligare.  

För ökad attraktivitet är det viktigt att utrymme 
reserveras för flera gångstråk än idag

Strategi
Minska de barriärer som järnvägar, vattendrag 
och stora vägar ger genom att öka antalet plan -
skildheter för gång. För vägar med stora och 
snabba biltrafikflöden kan åtgärder som minskar 
biltrafikens hastighet vara ett alternativ för att höja 
säkerheten för oskyddade trafikanter.

Satsa på utveckling av gångförbindelser som 
samman  länkar torg, parker, hållplatser, skolor, 
förskolor och andra viktiga målpunkter.
För att skapa säkra, trygga och tillgängliga 
gångtrafikmiljöer för alla grupper och åldrar 
ska vid utformning god tillgänglighetsstandard 
tillämpas. Ur barnens perspektiv är det särskilt 
viktigt att skapa säkra miljöer då deras rörelsefrihet 
och utvecklingsmöjligheter ofta påverkas starkt av 
hur trafikmiljön utformas.

Utveckla möjligheterna till kombinationsresor med 
kollektivtrafik genom förbättrade gångförbindelser 
till viktiga hållplatser.

 

För att höja attraktiviteten och konkurrenskraften 
för handel och verksamheter i centrum bör gång -
ytor, vistelseytor, sittplatser och mötesplatser 
utökas och förbättras. Utöka antalet gågator och 
gångfartsmiljöerna dvs. platser där fordonstrafiken 
måste anpassa sig till gående.

Separera gångtrafik och cykeltrafik på välanvända 
gång- och cykelstråk.

Prioritera god vinterväghållning, belysning och 
kontinuerligt underhåll av gångnätet.

Utveckla påverkans- och informationsarbetet för 
att få fler att gå.

Riktlinjer
• Huvudnätet för gång ska vara tätare 
(finmaskigare) än huvudnätet för bil.

• Gångtrafik och cykeltrafik ska separeras på 
välfrekventerade avsnitt - särskilt på huvud- och 
pendlingscykelstråken.

• Flera gångpassager över Motala ström ska 
utvecklas bland annat Västra Promenaden mellan 
Folkparken och Vägträffen. 

Gångtrafik
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Kartan visar ett utsnitt ur planområdet

Kartan redovisar endast centrala 
delen av staden (underlag för 
förslag i övriga delar av staden 
saknas). Drottninggatan, 
Kungsgatan, Västgötegatan, 
Gamlebro, Gamla Torget och 
Hörsalsparken utgör särskilt 
viktiga stråk att utveckla 
och förbättra. Nya passager 
över Motala ström behöver 
utvecklas. En fullbordan av 
promenadrektangeln i form 
av etableringen av en västra 
promenad mellan Norra 
Promenaden och Södra 
Promenaden inklusive ny bro 
över Motala ström är särskilt 
angelägen. Även i övriga 
delar av staden finns behov av 
förbättringar för gångtrafik. 
I de flesta fall sammanfaller 
behoven där med redovisade 
behov för cykeltrafik (se 
karta för huvudcykelnät). 
Ur rekreationssynpunkt är 
gångstråken längs Motala ström 
särskilt viktiga att utveckla 
vidare. Behov av planskildheter 
för att minska barriärer som 
järnvägen, trafikleder och 
vattendrag finns i många 
punkter redovisade i kartan. 
Resecentrumområdet är i detta 
fall särskilt viktigt då det finns 
stora möjligheter att minska 
järnvägens barriäreffekt vid 
omdaning av området.

Huvudnät gångtrafik
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Bakgrund
Cykeln är ett billigt, miljövänligt och hälsosamt 
transportmedel. Cykeln är i många fall tidsmässig 
konkurrenskraftig mot bilen för dörr-till-dörr-
resor i stadsmiljö på sträckor upp till 5 kilometer. 
Folkhälsovinsterna och den samhällsekonomiska 
nyttan av cykling är mycket stora.

Enligt resvaneundersökningar står cykelresorna 
för cirka 10-15 procent av norrköpingsbornas totala 
antal resor. Det är förhållandevis lågt i jämförelse 
med liknade städer och det finns således en 
potential att öka cyklandet.

För huvuddelen av befolkningen är det rimligt 
med arbetspendling med cykel 5-6 kilometer. 
En grundläggande förutsättning för att andelen 
cyklande ska öka är att hålla ihop staden, förtäta 
den och att den inte växer mycket utanför 
nuvarande stadsområde. Det finns en trend mot 
ökande pendlingssträckor med cykel och elcykel. 
Utbudet av cyklar för att lösa olika typer av resor 
och transporter har ökat de senaste åren – vilket 
påverkar behovet av cykelparkering och utformning 
av cykelbanor. Cyklister är en utsatt grupp med 
över 200 skadade årligen – vilket tydliggör behovet 
av trafiksäkrare cykelmiljöer.

Strategi
Prioritera cykeltrafik före bil och kollektivtrafik (se 
”Trafiksystem och hållbart resande” i denna plan).

Minska de barriärer som järnvägar, vattendrag 
och stora vägar ger genom att öka antalet plan -
skildheter för cykel. För vägar med stora och 
snabba biltrafikflöden kan åtgärder som minskar 
biltrafikens hastighet vara ett alternativ.

Bygg bort felande länkar och skapa ett samman -
hängande och lättorienterat huvudnät för cykel -
trafik med jämn utformningsstandard. Utveckla 
cykelstråk anpassade till pendlingscykling 
och elcyklar där utformningen prioriterar god 
framkomlighet och möjliggör högre hastighet. 
Testa ”cykelfartsgator” i miljöer där möjligheter 
till separat cykelbana saknas. Vid utbyggnad av ny 
bebyggelse bör cykelvägnätet byggas ut i ett tidigt 
skede.

Satsa på goda cykelanslutningar till skolor, för -
skolor samt till viktiga hållplatser. Utveckla 
möjligheterna till kombinationsresor med kollektiv-
trafik, cykel och gång. Medverka till förbättrade 
möjligheter att ta med cykeln på buss och tåg.

 

Etablera säkra och väderskyddade cykelparkeringar 
i anslutning till stora målpunkter, hållplatser 
samt i centrum. Bygg ut cykelvägvisningen och 
utveckla tekniska informationssystem för ökad 
orienterbarhet i cykelvägnätet. Prioritera god 
vinterväghållning, belysning och kontinuerligt 
underhåll av cykelvägnätet.

Utveckla och prioritera påverkans- och 
informations  arbetet för att få fler att välja cykeln 
framför bilen.

Riktlinjer
•  Huvudnätet för cykel ska vara tätare 
(finmaskigare) än huvudnätet för bil.

•  Gångtrafik och cykeltrafik ska separeras på 
välfrekventerade avsnitt - särskilt på huvud- och 
pendlingscykelstråken.

•  Flera cykelförbindelser över Motala ström ska 
utvecklas bland annat Västra Promenaden mellan 
Folkparken och Vägträffen. 

Cykeltrafik
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För att bygga bort felande 
länkar föreslås bl.a. nya 
cykelstråk i anslutning till 
Inre hamnen, Butängen 
samt i form av etablering av 
en västra promenad mellan 
Norra och Södra Promenaden 
med ny bro över Motala 
ström. Nya cykelförbindelser 
mellan Hageby/Navestad och 
Vilbergen/Vrinnevisjukhuset är 
också angelägna åtgärder. 

Genom att bygga plan-
skildheter vid olika barriärer 
kan färdvägarna för cyklister 
förkortas väsentligt och dess 
konkurrenskraft därmed öka. 

Centralt föreslås ett antal 
broar över Motala ström, exv. 
i anslutning till Inre hamnen. 
Förutom redovisade stråk finns 
behov av rekreationsstråk längs 
vattenområden.

Från de mindre tätorterna och 
in i staden föreslås utveckling 
pendlingscykelstråk som 
medger högre hastighet och 
få stopp. I centralaste staden 
finns sannolikt inte utrymme 
att skapa säkra stråk för 
snabb cykling utan här måste 
hastigheten anpassas till andra 
kvalitéer. 

I projektet ”Framtidens resor 
i Norrköping” kommer olika 
alternativa cykelstråk samt 
påverkansåtgärder att utredas 
ytterligare

Kartan visar ett utsnitt ur planområdet. Motsvarande karta för hela planområdet finns i den digitala versionen.

Huvudcykelnät
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Bakgrund
Omkring 8-10 procent av Norrköpingsbornas resor 
sker med buss och spårvagn och ca 3-5 procent av 
resorna sker med tåg. Förändringarna i resandet 
med kollektivtrafik i staden har varit små under de 
senaste åren medan det ökat regionalt.

Kollektivtrafiken har låg framkomlighet i nord – 
sydlig riktning genom centrum. Kombinerat med 
delvis ineffektiva linjesträckningar innebär det svag 
konkurrenskraft mot andra trafikslag.

För framtida resande med kollektivtrafik inne -
bär Ostlänken och nytt resecentrum att vi 
kan förvänta betydande ökningar av resandet 
med kollektivtrafik även lokalt. För att få 
full utväxling av Ostlänken krävs dock att 
kollektivtrafiksystemetet i Norrköping utvecklas.   
I projektet ”Framtidens resor i Norrköping” 
kommer linjenätet samt påverkansåtgärder att 
studeras i detalj och utvecklas ytterligare.

Samplanering av lokalisering av bebyggelse och 
kollektivtrafik är helt avgörande för möjligheter till 
hållbarhet, attraktivitet och kostnadseffektivitet.

Strategier
Tydliga stomlinjestråk för kollektivtrafik med 
raka och gena linjesträckningar som ger hög 
reshastighet ska läggas fast och byggas ut. 
Längs stomlinjestråken för kollektivtrafik ska 
hög bebyggelsetäthet eftersträvas - särskilt vid 
knutpunkter och hållplatser. Bytesmöjligheterna 
mellan kollektivtrafik och andra trafikslag ska 
förbättras. Utveckling av pendlarparkeringar i 
anslutning till hållplatser på stomlinjerna är en 
angelägen åtgärd.

Tydliga avvägningar ska göras mellan avstånd 
mellan hållplatser, målsättningen om hög 
reshastighet och behovet av snabba dörr-till-
dörr-resor. Stomlinjestråken för buss ska, i så hög 
utsträckning som möjligt, ges separata körfält och 
banor som på sikt kan byggas om till spårväg. 
Hög reshastighet kan erhållas genom att använda 
lösningar som rekommenderas för BRT-system 
(Bus Rapid Transit).

Det strukturerade samarbetet mellan 
Norrköpings kommun, Region Östergötland 
och Östgötatrafiken ska öka för utveckling av 
trafikutbud, kvalité, attraktivitet, information och 
påverkansinsatser.

Riktlinjer
• Kollektivtrafik och bebyggelse ska samplaneras för 
att kunna samverka i utvecklingen av staden.

• Kollektivtrafikstråken ska ge hög reshastighet, 
ligga fast långsiktigt och utgöra den strukturella 
ryggraden i det framtida trafiksystemet och 
stadsbyggandet.

• Stomlinjestråk för busstrafik ska utformas på ett 
sätt som gör det möjligt att senare bygga spårväg.

Kollektivtrafik
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Utgångspunkten för 
kollektivtrafiknätet är 
att kraftfullt förbättra 
resmöjligheterna till nytt 
Resecentrum samt att 
generellt öka kollektivtrafikens 
attraktivitet och kapacitet. För 
ökad kapacitet är det viktigt 
att utrymme reserveras för 
flera stomlinjestråk än idag. 
Vissa av stråken behöver inte 
byggas ut i närtid utan först 
när bostäder och verksamheter 
etablerats. I flera fall kan det 
vara lämpligt att först bygga 
ut linjer med snabb busstrafik 
men förbereda för utbyggnad 
med spår i ett senare skede. I 
projektet ”Framtidens resor i 
Norrköping” kommer de olika 
alternativa linjesträckningar 
som redovisas i kartan 
att utredas ytterligare. 
Kompletterande busslinjer med 
låg turtäthet förutsätts men 
redovisas inte i kartorna.

Kartan visar ett utsnitt ur planområdet. Motsvarande karta för hela planområdet finns i den  digitala versionen.

Huvud-/stomlinjenät kollektivtrafik
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Bakgrund
Över 50 procent av Norrköpingsbornas resor sker 
idag med bil och även i framtiden lär bilen vara 
viktig för att lösa rörelsebehoven för många. För 
att vi ska klara villkoren för en hållbar, attraktiv 
och växande stad krävs dock förändringar i 
förutsättningarna för biltrafik. De flesta resor är 
lokala och kommunen har därmed möjlighet att 
påverka utvecklingen.

En stor utmaning för Norrköpings framtida 
biltrafiksystem är hållbarhet med trafiksäkerhet, 
buller, luftföroreningar, energianvändning och 
utsläpp av klimatgaser som viktiga faktorer. För 
klimatomställningen räcker det inte med tekniska 
förbättringar utan ett förändrat resande måste till. 
En annan utmaning är den begränsade kapaciteten 
vid passagerna av Motala ström. Ett dilemma är att 
ju mer vi bygger ut biltrafiksystemet ju attraktivare 
blir det att välja bilen istället för andra trafikslag 
och biltrafiken tenderar därmed att öka mer än det 
faktiska behovet. Analys visar att om en prioriterad 
satsning på kollektivtrafik, gång och cykel 
genomförs inom planperioden kan biltrafiken ligga 
kvar på dagens nivå.

Strategi
Utgångspunkten vid planering och genomförande 
av förändringar ska vara att resor i första hand ska 
kunna ske med kollektivtrafik, cykel eller gång. 
För de delar av resandet som måste ske med bil ska 
inriktningen vara att utformningen ska göras med 
människan som utgångspunkt och på den hållbara 
och attraktiva stadens villkor. Bilens hastighet i 
innerstaden får stå tillbaka för andra värden som 
trafiksäkerhet, god ljudmiljö, ren luft, attraktiva 
gaturum samt övriga trafikslags framkomlighet.

För att minska trafiken i centrala staden är 
strategin att arbeta med låga hastigheter i absoluta 
centrum och att erbjuda högre hastigheter på 
huvudgatorna längre från och runt centrum. 
För att minska den genomgående trafiken i 
innerstaden föreslås att en avlastande ringled 
succesivt utvecklas. Utbyggnad bör ske enligt 
fyrstegsprincipen med en ny passage över 
Motala ström i öster som första steg 4-åtgärd. 
Infartslederna från ringleden in mot centrum 
föreslås stegvis omvandlas till stadshuvudgator med 
attraktivare gaturum, 40 km/h, säkrare passager 
för oskyddade trafikanter, trädplanteringar och 

med bättre kvalité för boende. Efter utredning kan 
även vissa infartsleder utanför ringleden komma  
att omvandlas till stadshuvudgator.

Parkeringsförutsättningar har kraftig påverkan 
på bilanvändningen och parkeringsplaneringen 
behöver därför tydligt samordnas med övrig 
planering samt utvecklas avseende kontinuerlig 
uppföljning och möjligheter som till exempel 
informationssystem, bilpooler och samnyttjande. 
Parkering är ytkrävande och det är viktigt att 
verkliga värden/kostnader för p-platser tydliggörs 
och betalas av användaren samt att kraven på 
gångavstånd bör motsvara kraven på gångavstånd 
till hållplats (400 meter). Pendlarparkeringar 
bör utvecklas i stadens ytterkanter samt vid 
kollektivtrafikstråk på landsbygden.

Utveckling av arbetet med informations- och 
påverkansåtgärder är en viktig förutsättning för att 
klara minskad bilanvändningen i staden.

Norrköping är en viktig nod för godstransporter 
där förbindelserna till Händelö, Malmölandet och 
Bråvalla samt citylogistik är särskilt viktiga att 
utveckla.

Biltrafik och parkering
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För att avlasta centrala staden föreslås stegvis utveckling 
av en ringled bestående av Söderleden – Riksvägen – 
Stockholmsvägen – Ståthögavägen – Johannisborgsförbindelsen 
(med ny bro över Motala ström). Fyrstegsprincipen ska tillämpas 
och utbyggnad ska ske först om inga andra lösningar klarar 
målen. För utveckling av godstransporter föreslås en ny 
anslutning (Händelöleden) från E4 vid Herstadberg till Händelö 
och hamnen. För minskad genomgående trafik och attraktivare 
stadsmiljöer i centrum föreslås stadshuvudgator i innanför 
ringleden. Efter utredning kan även vissa infartsleder utanför 
ringleden komma att omvandlas till stadshuvudgator. Viktigt 
att kollektivtrafiken får god framkomlighet på dessa. En ny bro 
för kollektivtrafik och biltrafik föreslås i förlängningen av Östra 
Promenaden. För utveckling på lång sikt, sannolikt år 2050 
och därefter, föreslås som beredskap kommunikationsstråk 
exv. Norrleden (passage Lindö kanal). Dessa stråk markerar 
korridorer för ett tänkbart resbehov, men vilken typ av färdmedel 
(bil, spårväg, spårtaxi etc.) det ska användas till får framtiden 
utvisa. Stora delar av stråken förutsätt gå i tunnlar/ekodukter.

Riktlinjer
• Förändringar i biltrafiknätet ska ske enligt 
fyrstegsprincipen och med utgångspunkt från att 
andelen bilresor ska minska (enligt scenario 2 i 
avsnitt ”Trafiksystem och hållbart resande”).

• Hastigheten ska vara som lägst i stadskärnan 
för att sedan stegvis vara högre på huvudvägnätets 
avlastande delar längre ut från centrum.

• Infartslederna från ringleden in mot centrum 
ska stegvis omvandlas till stadshuvudgator med en 
miljö anpassad till 40 km/h.

Huvudnät biltrafik

Kartan visar ett utsnitt ur planområdet. Motsvarande karta för hela planområdet finns i den digitala versionen.
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Bakgrund
Miljökvalitetsnormer regleras i Miljöbalken. 
Idag finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft, 
vatten samt omgivningsbuller. Utgångspunkten 
för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på 
tillståndet i miljön och vad människan och naturen 
bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor 
skada. Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller 
riskerar överskridas betraktas det följaktligen som 
alltför negativt för naturen och människors hälsa 
och kommunen kan då bli ålagd att upprätta 
åtgärdsprogram. Detta har tidigare skett i 
Norrköping för luftkvalitén på Östra Promenaden.

Miljökvalitetsnormer för vatten är individuellt 
satta för vattendrag med sämre vattenstatus. 
Miljökvalitetsnormer för luft finns för olika 
skadliga ämnen, t ex kvävedioxid och partiklar 
Miljökvalitetsnormer för buller omfattar buller från 
vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar och industri 
och innebär för Norrköping en bullerkartläggning 
samt åtgärdsprogram vart femte år.

Strategi
Norrköping ska växa och utvecklas på ett sätt 
så miljökvalitetsnormerna långsiktigt ej riskerar 
överskridas. I de fall en miljökvalitetsnorm 
överskridits ska åtgärder vidtas.

     

Riktlinjer för vatten
• Om risk finns att miljökvalitetsnormer 
överskrids ska förebyggande åtgärder vidtas:

• Anlägg våtmarker för att stoppa skadliga 
 ämnen från jord- och skogsbruk från att 
 rinna ner i vattendrag.

• Bygg ut kommunalt vatten- och avloppsnät 
 för ersätta enskilda avlopp som förorenar 
 vattendrag och grundvatten.

• Verka för att vandringshinder för fisk 
 och övrig fauna återställs till ursprunglig 
 tillgänglighet och att sjöar och vattendrag 
 restaureras för ökad statusklassning enligt 
 vattendirektivet.

• Verka för att kulverteringar av vattendrag 
 tas bort för att förbättra ekologiska värden 
 och förebygga översvämningar.

• Verka för att avstånden mellan brukad mark 
 och vattendrag ökar för minska påverkan av 
 skadliga ämnen i vattnet.

• Eftersträva så liten volym dagvatten som 
 möjligt genom lokalt omhändertagande av 
 dagvatten (LOD). Riktlinjer för dagvatten ska 
följas.

Miljökvalitetsnormer
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• Verka för ett gott skydd av grundvattenresurser, 
bland annat uttagsmängder och föroreningar.

Riktlinjer för luft
• Biltrafik är den absolut största orsaken till höga 
halter av hälsofarliga ämnen i luften, åtgärder:

•  Styr om transporter från bil till andra mer 
hållbara transportslag generellt.

•  Styr om trafikflöden från gator där många 
människor vistas till vägar utanför tättbebyggt 
område.

•  Koncentrera insatser för att minska 
biltrafiken på gator som har mycket trafik i 
kombination med slutna gaturum.

•  Förbudszoner mot dubbdäck kan övervägas 
om andra åtgärder inte är tillräckliga. 

 

 

 

Riktlinjer för buller
• Minimera biltrafik i och nära parker och andra 
offentliga miljöer med höga rekreativa värden.

• Utforma nya hus och välj fasadmaterial i dessa 
som så långt möjligt tryggar inomhusbullernivåer 
och samtidigt dämpar bullernivåerna i 
gaturummet.

• Buller ska dämpas så nära bullerkällan som 
möjligt.



38

Bakgrund
Vattenförsörjningskapaciteten kan nå sitt tak när 
kommunen når ca 175 000 invånare. I dagsläget 
finns också en brist på nödvattenkapacitet. På 
vissa platser i Norrköping finns vattenreservoarer, 
i dagsläget två stycken. Det kan i framtiden bli 
aktuellt att bygga fler vattenreservoarer, dessa 
måste ligga på höglägen.

Nuvarande reningsverk förväntas kunna ligga 
kvar på befintlig plats, under förutsättning att 
skyddsåtgärder mot kommande havsnivåhöjningar 
genomförs. Det finns utvecklingsmöjligheter 
för reningsverket på den befintliga platsen i 
Slottshagen. Vid en utblick längre fram, mot 
år 2050, kan det bli nödvändigt att bygga nytt 
reningsverk.

För avfallshantering behövs en eller två nya 
retur  punkter inom planperioden och befintlig 
returpunkt i Risängen utgör expansionsyta för 

utvidgning av intilliggande spårvagnsdepå.  
Nya returpunkter ska fungera som servicepunkter 
för privatpersoner, och lokaliseras söder och/eller 
öster om staden, då det är här behovet förväntas 
vara som störst. Returpunkterna ska ligga relativt 
nära staden, i lägen där de inte stör genom 
buller, lukt och trafik men i närheten av lämpliga 
vägar. Områden som kan vara lämpliga är vid 
Söderledens nordöstliga delar, utmed väg 799 
söder om staden och utmed väg 209 i närheten av 
Norrköpings flygplats. 

Strategi
Stadens dricksvatten ska tryggas genom att be -
fintliga dricksvattentäkter och reservvattentäkter 
skyddas. Vattenrening säkras långsiktigt i befintligt 
läge och på sikt i ett nytt läge om/när det behövs. 
Avfall ska tas omhand, nya returpunkter etableras i 
bra lägen med god tillgänglighet.

Riktlinjer
• De befintliga dricksvattentäkterna skyddas.

• Nödvattenkapaciteten tryggas och byggs ut.

• Vid all marksanering ska grundvatten -
förekomsten kontrolleras.

• Placering av nytt vattenverk ska utredas inom 
planperioden.

• Reningsverket i Slottshagen beräknas kunna 
finnas kvar på nuvarande plats inom planperioden, 
men en ny plats för reningsverket på längre sikt ska 
utredas och reserveras.

• Mark för nya returpunkter ska reserveras 
söder och/eller öster om Norrköpings stad. Varje 
returpunkt bedöms behöva cirka 2,5-3 hektar mark.

Tekniska försörjningssystem
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Bakgrund
Ändrade klimatförhållanden innebär konsekvenser 
som ökade nederbördsmängder, stigande havs -
nivåer och värmeböljor. Klimatanpassning innebär 
att vidta åtgärder som mildrar eller hindrar all -
varliga effekter av klimatförändringarna.

Havet kan fram till år 2100 komma att globalt 
stiga med omkring en meter jämfört med medel -
vattenståndet år 2010. För Norrköpings del 
skulle det vid ett extremt havsvattenstånd leda 
till en havsnivå på cirka +2,4 meter. Norrköpings 
kommun utreder ett framtida genomförande 
av storskaliga översvämningsåtgärder i form av 
skyddsbarriärer och vallar. Utredningen utgår 
från en framtida havsnivå på +5 meter vilket 
skulle kunna uppstå vid ett kortvarigt extremt 
vattenstånd orsakade av kraftiga stormvindar. 
Denna nivå bygger på antagandet om en global 
havsnivåhöjning på 4 meter till år 2200.

I Norrköping finns flera områden som inte kan 
hantera stora och extrema regn utan att byggnader 
och infrastruktur översvämmas. På en karta mar-
keras viktiga ytor och områden som kan användas 
som tillfälliga översvämningsytor för att minska 
sårbarheten i staden.

Strategi
Norrköpings kommun ska så långt möjligt genom 
god planering bidra till att motverka klimat  för -
ändringarna genom exempelvis minskat utsläpp av 
växthusgaser.

Norrköpings kommun ska genom olika före -
byggande åtgärder vara beredd på effekterna av 
klimatförändringarna.

Riktlinjer
•  Vid planläggning, bygglovs- och tillstånds -
givning samt tillsynsverksamhet ska kommunen 
beakta och upprätthålla mark- och vattenreservat 
för att möjliggöra skapandet av framtida storskaliga 
översvämningsåtgärder.

•  Bebyggelse i lågpunkter ska undvikas där dessa 
områden kan användas för dagvattenhantering.   
Se karta med översvämningsytor.

•  Lägsta nivå för grundläggning på +2,5 meter 
(höjdsystem RH2000) i förhållande till 2010 års 
medelvattenstånd för havet gäller för nya bostäder, 
lokaler för offentlig och kommersiell service, 
verksamhetslokaler samt anläggning av nya vägar 
som saknar en förbifartsmöjlighet. Vid avsteg från 
detta ska alltid en riskanalys göras. Med lägsta 
grundläggningsnivå menas underkant på grundsula  
eller betongplatta.

Klimatanpassning
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Karta som visar mark- och vattenreservat för storskaliga 
översvämningsåtgärder i form av inre skydd i form av  
skyddsbarriär och vallar. 
Rött=skyddsvall 
Blått=Skyddsbarriär/slussportar 
Kartan visar ett utsnitt ur planområdet.

•  Vid ny bebyggelse ska analys ske av av -
ledningen av dagvatten hela vägen till recipient 
(vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten). 
Grundprincipen är att förtätning och ny bebyggelse 
inte ska öka den sammanlagda belastningen till 
befintligt dagvattensystem.

•  Dagvatten ska främst omhändertas i öppna 
system. Vattnet blir då mer synligt i staden och 
bidrar till ökad attraktivitet.

•  Flödet av dagvatten ska minska genom in -
filtration och fördröjning av dagvatten lokalt. 
Mångfunktionella ytor ska eftersträvas så att 
översvämningsytan kan kombineras med andra 
funktioner. Detta ska bevakas över tid så inte 
möjligheten till planerade översvämningar byggs 
bort.

•  Vård- och äldrebostäder, förskolor och skolor 
ska utformas så att inomhustemperaturen inte blir 
ohälsosamt hög i samband med värmeböljor.

•  Vid utformning av utemiljön ska ekosystem -
tjänster som kan mildra effekterna av klimat -
förändringarna användas, exempelvis plantering 
av träd som mildrar temperaturen vid värmeböljor 
samt hårda vindar.  

Stadens trädbestånd ska så långt möjligt bevaras 
och utvecklas.

Storskaliga översvämningsåtgärder, förslag
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Kartan visar ett utsnitt ur planområdet. Motsvarande karta för hela planområdet finns i den digitala versionen.

Översvämningsytor
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Miljö- och riskfaktorer

Bakgrund
I Norrköping finns ett flertal miljö- och risk -
faktorer som behöver hanteras strategiskt. 
Inom planområdet för ÖP Staden bedöms 
sju ämnesområden vara aktuella: buller, luft -
föroreningar, förorenade områden, över  svämningar, 
farliga verksamheter, farligt gods, samt 
vattenskyddsområden och vattentäkter.

Strategi
Miljö- och riskfaktorer ska hanteras så att miljön 
i så stor utsträckning som möjligt inte tar skada 
och att risken för att människor i Norrköpings 
kommun utsätts för skada eller olägenhet 
minimeras.

Norrköpings kommun ska genom detaljplanering, 
bygglovsgivning och andra tillståndsärenden se till 
att vid nyetablering av alla inte naturgivna risker 
ska omgivningspåverkan vara så liten som möjligt. 
Det innebär att det är den som ger upphov till 
risken, som är ansvarig för att se till att genomföra 
förebyggande åtgärder så att omgivningspåverkan 
så långt som möjligt minimeras.

Riktlinjer för buller
•  Kommunen ska sträva efter att samla bullrande 
verksamheter till några få områden.

•  I befintlig miljö ska kommunen verka för att 
förbättra boendemiljön så att buller från trafik inte 
är högre än 30 dBA som ekvivalent ljudnivå och 45 
dBA som maximal ljudnivå inomhus.

Riktlinjer för luftföroreningar
•  Vid planering av verksamheter närmare än 500 
meter och bostäder närmare än 1000 meter från 
Slottshagens reningsverk ska samråd ske med 
Norrköping Vatten och Avfall AB.

•  Vid planering av verksamheter och bostäder 
närmare än 300 meter till övriga reningsverk och 
pumpstationer bör en riskanalys göras. Samråd ska 
ske med Norrköping Vatten och Avfall AB.

•  Vid befintliga och nya gatumiljöer som har eller 
riskerar att få höga partikelhalter ska kommunen 
så långt möjligt verka för att befintliga träd bevaras 
samt att nya träd planteras.

Riktlinjer för förorenade 
områden
•  Vid alla markarbeten ska markens status av -
seende föroreningar kartläggas och värderas. 
Omfattande analys och kartläggning ska dock 
normalt inte krävas vid enklare markarbeten under 
en befintlig hårdgjord yta (väg, gata, parkering och 
liknande), och där markanvändningen ska vara 
densamma. 

•  I samband med detaljplanering ska det klarläggas 
om en föroreningsskada ska efterbehandlas. 

Riktlinjer för översvämningar
•  Inom riskområden för översvämningar som är 
strategiskt viktiga för utveckling av Norrköpings 
tätort och som är utpekade i översiktsplan för 
staden, ska översvämningsriskerna noggrant 
analyseras i en riskanalys och förebyggande 
åtgärder vidtas.
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Riktlinjer för farliga 
verksamheter
•  I samband med att staden växer ska om -
lokalisering av befintliga farliga verksamheter 
eftersträvas. Den nya lokaliseringen ska utgöra en 
plats där omgivningspåverkan och dess konsekvenser 
påverkar så få människor som möjligt. Detta gäller 
även vid etablering av nya farliga verksamheter.

•  Befintliga farliga verksamheter som är klassade 
som Sevesoanläggning, och som inte är placerade på 
Händelö eller Södra Malmölandet, ska sträva efter 
att minska hanteringen av farliga kemikalier.

•  Inom de av räddningstjänsten framtagna 
observations  områdena för befintliga farliga 
verksamheter är utgångspunkten att ingen 
detaljplanering eller bygglovgivning för nya 
bostäder, förskolor, skolor samt vårdverksamhet 
ska tillåtas. Inte heller tillbyggnad av befintlig 
bebyggelse för detta ändamål tillåts. Vid ny- eller 
tillbyggnad av bebyggelse för annan speciellt 
personintensiv verksamhet ska samråd ske med 
berörda myndigheter.

Riktlinjer för farligt 
godstransporter
•  Kommunen ska vid planering, tillstånds- och 
tillsynsärenden beakta farleder för sjötransporter, 
bland annat så att möjligheten till farliga gods -
transporter till sjöss inte försvåras.

•  Kommunen ska i samverkan med räddnings -
tjänsten se över förbudszoner och restriktioner 
för farligt gods i innerstaden med syfte att bland 
annat minska genomfartstrafiken av farliga gods -
transporter, exempelvis på Östra Promenaden. 

 
 

Riktlinjer för 
vattenskyddsområden och 
vattentäkter
•  Miljöfarliga verksamheter som innebär risk 
för förorening av vattentäkten får inte etableras 
inom ett vattenskyddsområde utan att tillräckliga 
skyddsåtgärder vidtas.
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I planområdet finns områden som är av riks -
intresse för yrkesfisket, naturvård, friluftsliv, 
kulturmiljövård, vattenförsörjning, vägar, järn -
vägar, luft- och sjöfart. För totalförsvarets räkning 
berörs planområdet av influensområdet för 
riksintresset Malmen och riksintresse ”Ö-område”. 
Närmare redovisning och ställningstaganden om 
riksintressena finns i Översiktsplan för staden 
Norrköpings kommun – Bilaga Riksintressen.

För närvarande pågår diskussion mellan 
Norrköpings kommun och ansvariga sektors -
myndigheter om identifiering av samt 
precisering och kriteriebedömning av tre olika 
riksintresseområden: industriell produktion, sjöfart 
och kulturmiljövård.

Diskussionen om industriell produktion syftar 
till att identifiera Händelö och Malmölandet som 
riksintresseområde för industriell produktion.

Preciseringen av riksintresse sjöfart syftar till 
att klargöra hamnens utvecklingsmöjligheter 
samtidigt som man lämnar de inre delarna för 
stadsutveckling. 

För att skapa bättre tydlighet för utvecklingen 
av staden pågår en översyn av riksintresset för 
kulturmiljövård Norrköpings innerstad. Arbete 
med ny motiv- och beskrivningstext pågår, som ska 
precisera avgränsningen av riksintresseområdet. 

Strategi
Norrköpings kommun vill främja förutsättningar 
för en effektiv och hållbar distribution av varor som 
kan tänkas möta en ökad efterfrågan. I syfte att 
säkerställa förutsättningarna för hamnens framtida 
expansion och utveckling, tillika främja stadens 
utvecklingsbehov, måste hamnverksamheten 
omlokaliseras från det område som benämns 
”Inre hamnen” till Händelö och södra delen av 
Malmölandet. Riksintresset för hamn är idag 
inte preciserat. Denna situation bedöms vara 
till nackdel för översiktsplanens tydlighet om 
hamnens vidare expansion och utveckling i 
relation till andra riksintressen. I områden som 
utgör riksintresseanspråk för hamn respektive 
industriell produktion ska markanvändningsbehov 
som främjar framtida utbyggnad av hamn, tung 
logistisk verksamhet, samt industriell verksamhet 
ha företräde framför andra konkurrerande 
riksintressen. 

För att öka tydligheten i hur Norrköping kan 
växa och utvecklas utan att skada kulturhistoriska 
värden ska kommunen och länsstyrelsen 
tillsammans revidera riksintresset för kulturmiljö 
Norrköpings innerstad. Denna revidering fastställs 
sedan av Riksantikvarieämbetet.

Bedömning om påverkan  
på riksintresseanspråk
Norrköpings kommuns uppfattning är att graden 
av intrång på de riksintressen som kan belastas av 
ovanstående strategi bedöms som rimliga utifrån 
aspekten en långsiktigt hållbar samhällsutveckling 
samt hushållning med mark och vattenområden.

Precisering av riksintressen
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Kommunens förslag till ny avgränsning riksintresse kulturmiljövård Norrköpings innerstad

Kartan visar ett utsnitt ur planområdet. Motsvarande karta för hela planområdet finns i den digitala versionen.
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I detta avsnitt beskrivs översiktligt de områden 
som pekas ut för bebyggelseutveckling och/eller 
verksamheter. Varje område som är utpekat på 
kartan är markerat med en siffra. Denna siffra 
markerar vilken områdesbeskrivning som hör till 
respektive område. Områdestexterna beskriver den 
tänkta utvecklingen för varje område.

Utvecklingsområden för blandad 
bebyggelse och verksamheter
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5
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1. Centrum

Bakgrund
De centrala delarna av Norrköping utgörs av tät 
stenstad. Området har under mycket lång tid 
varit ett centrum för industri. Detta återspeglas 
tydligt i stadens struktur, och har möjliggjort att 
gamla industribyggnader har kunnat utnyttjas 
både som bostäder och till nya verksamheter i 
kunskapssamhället. Industrihistorien har också 
gett negativa bieffekter i form av föroreningar som 
finns i marken på många platser i denna del av 
staden. 

Den täta rutnätsstaden skapar goda möjligheter 
för gång- och cykeltransporter, men är sämre 
lämpad för biltrafik. Den täta biltrafiken bidrar 
till problem i form av bland annat ohälsosam 
luftkvalité och bullriga boende- och utemiljöer. Ju 
fler resor som förs över från bil till andra trafikslag 
och ju färre bilar som finns i innerstaden desto fler 
nya bostäder kan byggas. Det är mycket attraktivt 
att bo i innerstaden. Dock behövs också i denna 
del av staden mycket mark för annan service i form 
av handel och allmän service såsom exempelvis 
skolor och äldreboenden. 

Centrum utgör också Norrköpings vardagsrum, det 
är hit som boende i övriga staden och Norrköpings 
kommun i hög grad söker sig för att göra ärenden 
och umgås. Möjligheter till utökning av attraktiva 
vistelseytor behöver därför alltid prioriteras när 
förändringar av gator och parker planeras. I 
innerstaden finns möjligheter till förtätning, i 

många fall på rivningstomter från stadssaneringen 
under 1960- och 70-talen. Förtätning innebär också 
att bygga högre hus och att bygga på befintliga hus 
på höjden. Möjligheterna till detta påverkas dock 
av flyghinderhöjderna kopplade till Norrköpings 
flygplats.

Motala ström ger goda möjligheter till aktiviteter 
som fiske och promenader, men innebär också att 
vissa översvämningsrisker måste hanteras.

Området berörs av riksintresse för kulturmiljövård, 
sjöfart, järnvägar och luftfart, samt hyser även 
objekt som är utpekade som byggnadsminne. Riks -
intresse för kulturmiljövård samt riksintresse för 
sjöfart – hamn är för närvarande under översyn. 

Strategi
Området utvecklas med blandad bebyggelse av 
hög arkitektonisk karaktär. Det är av mycket stor 
vikt att tillräckliga ytor för service i form av handel 
och offentlig service finns kvar. Hushållning med 
markresurser är därför av yttersta vikt. I vissa lägen 
kan det därför vara möjligt att bygga ut stadsdelen 
genom påbyggnad av redan befintliga byggnader. 
Eftersom innerstaden är en viktig del av det 
offentliga rummet för hela kommunens invånare 
är det också viktigt med en hög arkitektonisk 
nivå och många olika slags allmänt tillgängliga 
offentliga stadsrum. Kulturinstitutioner och 
mötesplatser som bibliotek och museum ska 
fortsätta att utvecklas. Den täta stenstaden gör 
att de grönytor som finns tillgängliga måste tas 
tillvara och förädlas i stor utsträckning. Det är av 
vikt att antalet träd i staden inte minskar, särskilt 

med tanke på framtida klimatförändringar. 
Parkeringsplatser för bil behövs, men tar samtidigt 
upp stora ytor i staden. Utvecklingen bör gå mot 
fler och effektivare parkeringsanläggningar och 
färre markparkeringar.

Många spännande byggprojekt pågår i staden och 
mer potential finns. Under planperioden bedöms 
bostäder för cirka 2000 personer komma till i 
innerstaden.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Vid all planering ska behovet av offentlig service 
i hela stadsdelen vägas in.

• Tillgängligheten till grönyta ska alltid beaktas.

• Människors möjlighet till kulturell och fysisk 
aktivitet ska öka i staden.

• 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.
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• Det totala antalet träd ska inte minska.

• Markföroreningar ska undersökas och hanteras.

• Översvämningsrisker från Motala Ström ska 
hanteras.

2. Butängen

Bakgrund
Butängen är ett centrumnära verksamhetsområde 
norr om södra stambanan. Området står inför en 
omfattande omvandling i och med beslutet om 
att bygga en ny höghastighetsjärnväg i Sverige, 
Ostlänken, med sträckan mellan Järna och 
Linköping. Butängens nuvarande markanvändning 
består av logistik samt icke störande verksamheter. 
Den nya järnvägen beräknas stå klar år 
2028. I området finns objekt utpekade som 
byggnadsminne.

Strategi
Stadsdelen ska rymma stadens största bytespunkt 
för resande med olika trafikslag. Stadsdelen 
blir stadens entré och en målpunkt i ett 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 
sammanhang. Särskilda krav ställs på kopplingarna 
till intilliggande stadsdelar och resecentrumet 
ska dimensioneras för att rymma ett ökat resande 
med gång, cykel och kollektivtrafik. Gatorna 
Drottninggatan, Vattengränd och Godsgatan är 
särskilt viktiga för kollektivtrafiken.

Den fysiska och mentala barriäreffekten av 
järnvägen ska överbryggas vid planläggning. 
Särskild omsorg krävs vid utformningen av de 
delar där den planerade upphöjda järnvägen möter 
marknivån.

Butängen är en förlängning av stadens centrum, 
detta ska spegla sig i stadsdelens arkitektoniska 
utformning och struktur. Bebyggelsen 
ska i huvudsak bestå av slutna kvarter i en 
rutnätsstruktur, med inslag av accentuerande 
byggnader i höjd och uttryck på strategiska 
platser. Arkitekturen skall stödja strukturen, 
tydliggöra kopplingar och stråk samt möjliggöra 
aktiva bottenvåningar. Resecentrum skall med 
sin arkitektur få en särskild tyngd och tydlighet 
i stadsrummet, siktlinjer och torgbildningar ska 
särskilt beaktas.  

Riktlinjer för fortsatt planering
• Huvudsaklig markanvändning skall vara rese -
centrum, bostäder, kultur, kontor, handel och 
offentlig och kommunal service, samt icke störande 
verksamheter. 

• Stadsdelen ska dimensioneras för minst 9000 
personer. Dimensioneringen innefattar tekniska 
förutsättningar så som dagvatten och gator 
men också behovet av service i form av bland 
annat skola, vård och omsorg. Besöksintensiva 
målpunkter lokaliseras intill resecentrum. Stads -
delen ska rymma en blandning av olika funktioner 
och det ska finnas utrymmen för publika 
verksamheter i markplan.

• Ståthögavägen ska kunna anslutas till den så 
kallade Johannisborgsförbindelsen och vidare mot 
Hanholmsvägen (se karta i avsnitt ”Biltrafik och 
parkering”). Dessutom ska stadsdelen kopplas 
samman med vägnät i såväl öst-västlig riktning 
som nord-sydlig, särskilt fokus riktas mot kollektiv -
trafikstråk samt gång- och cykelvägar. 

3. Inre hamnen

Bakgrund
Området ligger i attraktivt läge och är ett tidigare 
hamnområde, som ligger mycket centralt i 
Norrköping. I området finns byggnader från olika 
tider som använts för verksamheter kopplade 
till hamnen. Arbete pågår med att precisera 
riksintresset för hamn så Inre hamnen inte längre 
ingår i riksintresset när användningen ändras. 
I området finns idag många verksamheter som 
behöver flyttas innan stadsdelen kan byggas ut. 
På grund av den tidigare industriverksamheten är 
mängden föroreningar i marken relativt hög med 
PAH, bensen, bly och cyanid. Bidrag har tilldelats 
för åtgärdsförberedande undersökningar. 

Området berörs av riksintresse för luftfart – 
flygzon och i området finns objekt utpekade som 
byggnadsminne.
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Strategi
Området beräknas kunna rymma cirka 5000 
personer. Området byggs ut som attraktiv, sjönära 
innerstad. Det är viktigt att området ges sådana 
kvalitéer att det avspeglar områdets centrala läge 
och att närheten till vattnet utnyttjas till fullo 
för att ytterligare stärka attraktiviteten. Gamla 
byggnader som går att spara bidrar till områdets 
karaktär, attraktivitet och identitet. Genom 
närheten till resecentrum blir möjligheterna att 
arbetspendla stora. 

Riktlinjer för fortsatt planering
• Området ska utformas i linje med värdeorden 
urbant, mångfacetterat, banbrytande och 
ansvarsfullt.

• Spara äldre byggnader av god kvalitet så långt 
möjligt.

• Precisera riksintresset för hamn i Norrköping så 
Inre hamnen inte ingår.

• Flytta verksamheter som är oförenliga med 
stadsutvecklingen i Inre hamnen till andra platser 
i staden.

• Befintliga markföroreningar behöver tas bort för 
att möjliggöra bostäder och blandstad.

• Området ska knytas till innerstaden med gång- 
och cykelvägar och nya broar över Motala ström 
och möjligheterna att skapa gång- och cykelstråk 
längs vattnet bör tas tillvara. 

• Kajsponten ska förnyas och kajområdet utformas 
till en allmänt tillgänglig yta på bägge sidor av 
Motala ström.

• Småbåtshamn ska anläggas i Motala ström.

• Förskola, skola, kultur- och fritidsanläggningar 
ska beredas plats och byggas.

• Hänsyn ska tas till befintligt reningsverk i 
fortsatt planering av området. 

4. Östra Saltängen

Bakgrund
Området ligger i attraktivt läge ett tidigare 
hamnområde. I området finns byggnader från 
olika tider som använts för främst industriella 
verksamheter. På grund av den tidigare industri -
verksamheten är risken för föroreningar hög. 
Området är mycket centralt beläget i Norrköping 
och ligger nära resecentrum. Området ligger nära 
reningsverket och det finns föroreningar i marken 
som måste tas om hand innan byggnation. I 
närheten av området planeras för ny broförbindelse.  

Området berörs av riksintresse sjöfart – hamn och 
luftfart – flygzon. I området finns även objekt 
utpekade som byggnadsminne.

Strategi
Området beräknas kunna rymma cirka 5000 
personer. Området byggs ut som attraktiv, tät 
kvartersstad. Det är viktigt att området ges sådana 
kvalitéer att det avspeglar områdets centrala läge 
och att närheten till vattnet utnyttjas till fullo 
för att ytterligare stärka attraktiviteten. Gamla 
byggnader som går att spara bidrar till områdets 

karaktär, attraktivitet och identitet. Även närheten 
till resecentrum är av stor betydelse. 

Riktlinjer för fortsatt planering
• Liksom området Inre hamnen ska även Östra 
Saltängen utvecklas med stort fokus på arkitektur 
och mångfald.

• Spara äldre byggnader av god kvalitet så långt 
möjligt.

• Markföroreningar åtgärdas innan bostäder och 
besöksintensiva verksamheter byggs.

• Dagvatten ska tas tillvara, höjder och 
markanvändning anpassas efter framtida 
havsnivåer och översvämningsrisker.

• Hänsyn ska tas till framtida bro över Motala 
ström i områdets östra del samt till möjligheterna 
att skapa gång- och cykelstråk längs vattnet.

• Kajområdet utformas till en allmänt tillgänglig 
yta.

• Hänsyn ska tas till befintligt reningsverk i 
fortsatt planering av området.
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5. Sylten

Bakgrund
Området ligger vackert längs med Motala 
ström, i ett område med lång historia av hamn -
verksamhet och industri. Delar av området 
hyser idag verksamheter av blandad karaktär 
– industribyggnader från olika tidsepoker, 
parkerings  platser och arbetsplatser. Risken för 
markföroreningar är därför hög. Här finns också 
verksamheter med stor omgivningspåverkan i form 
av farliga risker. Området ligger mycket vattennära 
och översvämningsrisken är stor, åtgärder och 
anpassningar kommer att behöva göras. Inom 
området ligger också Syltenberget, vilket är 
ett vackert grönområde med stor potential att 
utvecklas till ett allmänt tillgängligt grönområde. 
Detta berg har också starka kopplingar till 
Norrköpings stads historia, då det bland annat var 
från detta berg som det första skottet avlossades 
mot den ryska flotta som kommit för att bränna 
Norrköping år 1719. Syltenberget var den centrala 
platsen för Norrköpingsutställningen 1906. Inom 
området finns naturvårdsintressen av kommunalt 
intresse och objekt utpekade som byggnadsminne. 
Området berörs av riksintresse sjöfart – hamn och 
luftfart – flygzon.

Strategi
Området har potential att på längre sikt utvecklas 
till en attraktiv stadsdel, med blandad bebyggelse 
i en fortsatt utveckling av kvartersstaden, blandat 
med verksamheter. Gamla byggnader som går att 

spara bidrar till områdets karaktär, attraktivitet 
och identitet. Här finns plats för boende för upp 
till 10 000 personer. Omvandlingen förutsätter att 
de befintliga verksamheterna med stor riskpåverkan 
omlokaliseras till annan plats. Området byggs ut 
från centrum av staden och utåt. Närheten till 
vattnet ska utnyttjas genom att allmänt tillgängliga 
stråk och platser skapas utmed Motala ström. I 
övrigt utvecklas området med stort fokus på social 
hållbarhet och gestaltning. Syltenberget är en stor 
tillgång och kan vidare utvecklas som ett attraktivt 
grönområde eller stadspark med historiska 
kopplingar. Sydväst om berget finns också potential 
att bland annat utveckla ställplatser för husbilar.

Riktlinjer för fortsatt planering
• De nuvarande verksamheterna med stor risk -
påverkan omlokaliseras och markföroreningar 
åtgärdas innan bostäder och besöksintensiva 
verksamheter byggs.

• Dagvatten ska tas tillvara, höjder och mark -
användning anpassas efter framtida havsnivåer och 
översvämningsrisker.

• Kajområdet utformas till en allmänt tillgänglig 
yta.

• Stort fokus ska vara på gestaltning samt social 
hållbarhet och integrering med den övriga staden.

• Spara äldre byggnader av god kvalitet så långt 
möjligt.

• Sydväst om Syltenberget reserveras mark för 
uppställning av husbilar.

• Syltenberget vidareutvecklas till ett attraktivt 
grönområde och stadsdelspark.

• Hänsyn ska tas till pågående hamnverksamhet 
på Öhmansterminalen.

• Möjligheterna att utveckla en del av ringleden i 
form av ny bro över Motala ström och anslutning 
till Söderleden ska beaktas. 

6. Himmelstalunds 
brunnsmiljö

Bakgrund
Himmelstalunds hälsobrunn upptäcktes och 
ut  vecklades under 1700-talet, då byggdes också de 
byggnader som finns där idag. Himmelstalunds 
herrgård fanns redan sedan tidigare men byggdes 
upp igen efter att blivit nedbränd av ryssarna 1719. 
Förutom herrgården finns Brunnssalongen som 
är byggd över källan, Brunnshotell och en krog. 
I Brunnshotellet finns idag Hällristningsmuséet 
och Brunnssalongen används för olika event och 
fester. Området är byggnadsminne och ingår i 
riksintresset Himmelstalund – Leonardsberg – 
Skälv. 

Strategi
Området ska fortsätta vara och utvecklas som en 
besöksmiljö. Bebyggelse kan tillkomma för att 
uppnå detta syfte med respekt för de existerande 
kulturhistoriska värdena. 
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Riktlinjer för fortsatt planering
• Området ska utvecklas med respekt för och i 
symbios med kulturmiljön.

• De gröna stråken utmed Motala ström ska 
utvecklas.

7. Risängen

Bakgrund
Risängen har under lång tid varit ett område 
för mindre, relativt centrumnära verksamheter, 
såsom exempelvis verkstäder och bilhandel. Här 
ligger också spårvagnshallen som har ett framtida 
expansionsbehov i takt med att Norrköpings 
spårvägssystem byggs ut. Med tanke på områdets 
användning finns risk för markföroreningar. 
Området nås förhållandevis enkelt med gång 
och cykel. Möjlighet att förtäta området med fler 
verksamheter bedöms finnas. Området berörs av 
riksintresse vägar samt luftfart.

Strategi
Området fortsätter att utvecklas som ett område 
för mindre, centrumnära verksamheter. Behovet 
av denna typ av verksamheter nära övriga staden 
bedöms komma att öka, det är därför av vikt att 
området förtätas och planeras resurseffektivt, så att 
fler verksamheter kan beredas plats. Samtidigt som 
området förtätas är det också viktigt med grönytor 
för att området ska vara attraktivt. Returpunkten 
flyttas till ett eller flera andra lägen i staden för att 
bereda plats för spårvagnshallens utbyggnad. 

Riktlinjer för fortsatt planering
• Inom området ska sådana verksamheter som 
har behov av att ligga förhållandevis centrumnära 
prioriteras. Exempel på sådana verksamheter kan 
vara cykelverkstäder, biltvättar och däcksfirmor.

• Området ska förtätas med fler verksamheter så 
långt möjligt.

• Nya byggnader ska byggas så höga så möjligt 
och möjligheterna att bygga på befintliga bygg -
nader på höjden ska beaktas vid planering och 
tillståndsgivning.

• Vid utveckling i området ska mark för spår -
vagns  hallens framtida utveckling reserveras.

• Dagvattenhanteringen i området ska ses över.

• Det är av vikt att verksamheterna i området är av 
blandad karaktär.

• Åtgärder som leder till att området upplevs som 
mindre otryggt behövs.

• Möjligheten att nå området till fots och med 
cykel behöver förbättras ytterligare.

 
 
 
 
 
 
 

8. Kungsängens 
verksamhetsområde

Bakgrund
Området ligger längs med väg 209, i närheten 
av Norrköpings flygplats och berörs därmed av 
riksintresse luftfart. Delar av området är utbyggt 
med verksamheter av skilda slag. Det finns 
markavvattningsföretag i området som behöver 
hanteras inför exploatering i området. I området 
förekommer markföroreningar.

Strategi
Området lämpar sig för fortsatt utbyggnad av 
blandad verksamhet. Lämpliga verksamheter är 
exempelvis sådana som kan dra nytta av närheten 
till väg och/eller flygplats. Fortsatt utbyggnad 
av området för verksamheter är av strategisk 
betydelse för omlokalisering av företag i takt med 
att innerstaden växer med nya stadsdelar och nytt 
resecentrum.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Stor hänsyn till översvämningsrisker och dag -
vatten ska tas.

• Stor hänsyn till flygplatsens verksamhet ska tas. 
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9. Smedby gamla idrottsplats
Bakgrund
Denna del av Smedby består till största delen 
av fotbollsplaner, då en ny idrottsplats byggts i 
Smedby kan marken för den gamla idrottsplatsen 
få ny användning. Området berörs av riksintresse 
luftfart.

Strategi
Området byggs ut med blandad bebyggelse, 
bostäder för cirka 200 personer bör kunna 
rymmas. Det är av vikt att få till en ökad variation 
i bostadsbeståndet i stadsdelen, därför bör 
flerbostadshus samt kommunal service i form av 
förskola/skola prioriteras. 

Riktlinjer för fortsatt planering
• Bostäder av tätare karaktär och förskola. 

• Dagvattenhanteringen ska ses över.

 
10. Hageby – Navestadsgatan

Bakgrund
Området avser förtätning längs Hagebygatan 
och Navestadsgatan och är delvis detaljplanelagt 
för utveckling av bostäder och verksamheter. I 
områdets södra del finns markavvattningsföretag.

 
 

Strategi 
Området utvecklas till stadsgata med blandad 
bebyggelse. Bostäder för cirka 1000-1500 personer 
bör kunna rymmas. I detta område är den 
arkitektoniska kvalitén av stor vikt. Tillkommande 
bebyggelse lokaliseras och utformas med stor 
hänsyn tagen till den sociala hållbarheten 
genom att blanda upplåtelseformer och tillskapa 
målpunkter för alla norrköpingsbor. Kollektivtrafik 
i form av spårvagn finns och potentialen till ökat 
hållbart resande bör tas tillvara. De grönytor 
som finns i området är viktiga att bevara och 
utveckla. I de fall grönyta på kvartersmark minskas 
kompenseras det med kvalitetshöjningar i övriga 
grönområden.  

Riktlinjer för fortsatt planering
• Stor vikt ska läggas på arkitektonisk gestaltning 
och social hållbarhet.

• Målpunkter och mötesplatser som lockar många.

• För nya bostäder ska upplåtelseformer som inte 
finns idag i området prioriteras.

• Grönytor och parker ska utvecklas och 
förstärkas.

• Markavvattningsföretaget ska hanteras i tidigt 
skede.

 

 

 

11. Södra Brånnestad

Bakgrund
Området består idag av jordbruksmark an -
gränsande till Brånnestads nuvarande utbredning, 
väg E22 och stadsdelen Navestad. Området 
om  fattas av flera markavvattningsföretag för 
Ljurabäck och Ånestad – St Johannes och grund -
vattennivåerna är höga. Spårväg och gång- och 
cykelbana finns i områdets omedelbara närhet. 
Behov finns av ny tillfart till väg E22. 

Strategi
Området bör byggas ut som en hel stadsdel, och 
utvecklas med blandad bebyggelse, träffpunkter 
för människor och service koncentrerade till ett 
nytt centrum. Området beräknas kunna rymma 
bostäder åt ca 4000 personer. Området kommer 
att ge ett stort tillskott på barn, därför måste ytor 
för skola och förskola reserveras. Eftersom området 
är förhållandevis stort finns ett behov av att skapa 
”kvarterskänsla” i området. Mötesplatser behöver 
ordnas.

En ny stadsdelspark och grönytor som främjar 
rörelse för barn och unga samt tillgodoser behovet 
av stillhet och rekreation tillskapas. Med fördel kan 
grönytor samordnas med dagvattenlösningar. 
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Riktlinjer för fortsatt planering

• Bebyggelsen i området ska ha varierande tätheter 
och upplåtelseformer.

• Tillräcklig plats för service i form av exempelvis 
skola, förskola och idrottshall ska reserveras i tidigt 
skede i planeringen.

• Stadsdelspark och grönytor ska tillskapas.

• Stor hänsyn ska tas till översvämningsrisker.

• Dagvattenlösningar ska ha hög gestaltningsnivå.

• Frågan om markavvattningsföretag ska utredas i 
tidigt skede.

• Trafikplatsen Navestad byggs ut med anslutning 
till Brånnestad.

• Möjligheterna att etablera spårväg/bussbana 
genom området ska beaktas. 

12. Södra Brånnestad 
verksamheter

Bakgrund
Området ligger invid väg E22, i de södra 
delarna av staden. Området angränsar till ett 
utvecklingsområde för blandad stadsbebyggelse 
som pekas ut i denna plan. Marken i området är 
idag odlad och har stora översvämningsrisker.

 
 

Strategi    
Området byggs ut med verksamheter som är 
lämpliga att anlägga i bostadsnära lägen. Det 
kan röra sig om exempelvis handel eller mindre 
störande verksamheter. Det goda transportläget ska 
utnyttjas väl. Dagvatten är en resurs i utvecklingen 
av områdets attraktivitet.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Trafikplats vid E22 byggs innan verksamhets -
området Södra Brånnestad exploateras.

• Möjligheterna att etablera spårväg/bussbana 
genom området ska beaktas.

• Stor hänsyn ska tas till översvämningsriskerna.

13. Södra Vrinnevi

Bakgrund
Området ligger söder om Vrinnevisjukhuset. 
Området är detaljplanelagt för bostäder av blandad 
karaktär. Syftet är att skapa bostäder i ett natur- 
och stadsnära läge med noggrann anpassning 
till natur och kultur, som ska betraktas som en 
del av områdets kvalitéer. Området omfattas av 
markavvattningsföretag och grundvattennivåerna 
är höga.

Strategi
Området byggs ut med bostäder enligt detaljplan, 
med anpassning till natur och kultur. Genom 
området går en tänkt framtida vägkorridor, 
hänsyn ska tas till detta (se avsnitt ”Biltrafik och 
parkering” i denna plan). I området beräknas 
bostäder för cirka 1300 personer få plats.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Markavvattningsproblematik och markav -
vattningsföretag ska lösas innan exploatering.

• Kopplingar mellan Vrinneviskogen och om -
givande naturområden ska bevaras och utvecklas.

• Hänsyn ska tas till att en väg/
kommunikationsstråk kan behöva dras genom 
området i framtiden. 

14. Norra Vrinnevi

Bakgrund
Området ligger norr om Vrinnevisjukhuset, 
längs med Gamla Övägen och i närheten 
av Vrinneviskogen, samt i ett stråk öster 
om sjukhuset. Området omfattas delvis av 
dikningsföretag. Delar av området omfattas av 
naturvårdsområde av kommunalt och regionalt 
intresse. 

Strategi
Området byggs ut med blandad bebyggelse av 
tätare karaktär. Området behöver studeras djupare, 
en tidig bedömning är att bostäder för 500-1000 
personer bör rymmas. Norra Vrinnevi ligger i nära 
kontakt med Vrinneviskogen, vilket ger en hög 
attraktivitet i området. I den vidare planeringen av 
området ska stor hänsyn tas till Vrinneviskogens 
rekreations- och naturvärden. 

 
 



55

Riktlinjer för fortsatt planering

• Dagvattenfrågan och markavvattningsföretagen 
ska hanteras innan detaljplaneläggning.

• Eftersom området tangerar naturområden bör 
utformningen av området ske så att passager genom 
området underlättas och kopplingar i öst-västlig 
riktning bevaras och utvecklas.

• Cykelvägsförbindelse mellan Navestad och 
Gamla Övägen ska beaktas (se karta i avsnitt 
”Cykeltrafik” i denna plan).

Möjligheterna att etablera spårväg/bussbana öster 
om G:a Övägen ska beaktas. 
 

15. Gamla Övägen söder  
om Söderleden

Bakgrund
Gamla Övägen söder om Söderleden är idag en 
relativt hårt trafikerad infartsled. Möjligheter och 
plats till byggande finns utmed leden.

Strategi
På längre sikt, i takt med att bebyggelsen förtätas 
söderut runt Gamla Övägen, omvandlas vägen till 
stadsgata. 
 
 
 

Riktlinjer för fortsatt planering
• Kollektivtrafikens förutsättningar ska bibehållas 
och förbättras.

• Kollektivtrafiken samt utryckningsfordons 
framkomlighet ska prioriteras.

• Eventuellt vägtrafikbuller ska hanteras.

16. Gamla Övägen norr om 
Söderleden

Bakgrund
Området avser stråket utmed Gamla Övägen norr 
om Söderleden. Gamla Övägen är en viktig infart 
till Norrköping från söder. Många bostadsområden 
ligger också utmed denna väg.

Strategi
Gamla Övägen utvecklas till stadsgata. Denna 
utveckling kan ske i tidigare skede än i den del som 
ligger söder om Söderleden (område 15). Bostäder 
för 100-200 personer kan rymmas. Här finns 
redan bebyggelse i form av flerbostadshus. Denna 
bebyggelse kan kompletteras, men ej på sådant 
sätt att framkomligheten för gång- och cykel och 
kollektivtrafik försämras. 

Riktlinjer för fortsatt planering
• Kollektivtrafikens framkomlighet ska prioriteras.

• Cykelpendlingsstråk ska utvecklas och förbättras.

• Buller från väg ska hanteras. 

17. Vilbergen

Bakgrund
Vilbergen är ett bra exempel på den sorts stor -
skaliga bostadsområden med flerbostadshus, 
centrum för handel och grönområden som an -
lades under det så kallade miljonprogrammet. 
Området ligger i de södra delarna av Norrköpings 
stad, i närheten av Vrinnevisjukhuset och Gamla 
Övägen. Idag finns busslinje runt området på 
Vilbergsgatan, för framtiden finns ett markreservat 
för kollektivtrafik för buss och spårvagn genom 
området. Kapaciteten i dagvattensystemet är idag 
begränsad.  
 
Strategi 
I nordöstra Vilbergen förespråkas bebyggelse-
komplettering av blandad karaktär. Det är av stor 
vikt att områdets ursprungliga kvalitéer, såsom 
grönytor och handel, bevaras och stärks så långt 
möjligt. Detta kan ske på olika sätt, handel kan 
exempelvis stärkas genom tillkomst av fler boende 
och kollektivtrafik, och grönytor kan stärkas 
genom att kvalitéer som inte finns sedan tidigare 
tillförs. Bostäder för cirka 2000 personer bör  
kunna tillkomma. 
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Riktlinjer för fortsatt planering
• Det är av vikt att ursprungstanken, miljon -
programmets idé, fortfarande kan utläsas i 
området.

• Boende- och upplåtelseformer som inte finns i 
området idag ska prioriteras när nya bostäder ska 
byggas.

• Grönytornas kvalitet ska stärkas.

• Kapaciteten i dagvattensystemet ska höjas.

• Möjligheterna att etablera spårväg genom 
området ska beaktas.

• Möjligheterna att utveckla pendlingscykelstråket 
i områdets östra del ska beaktas. 
 
 

18. Borgsmo

Bakgrund
Området består idag av jordbruksmark, marken 
är kommunägd men inte bebyggd. Området 
angränsar i norr till villabebyggelse av tätare 
karaktär, i väster till idrottsplaner. I området finns 
markavvattningsföretag och översvämningsytor. 
Närmaste kollektivtrafikhållplats finns vid 
Dalviksgatan och Skarptorp.

Strategi
Området beräknas kunna rymma 1000-2000 
personer. Området bör byggas ut som en fort -
sättning på de närliggande bostadsområdena, 
men med större blandning av flerbostadshus, 

radhus, villabebyggelse och kommunal service. 
Närheten till grönområden och skogar bör tas 
tillvara, och naturliga vägar in i angränsande 
naturområden bör skapas. Eftersom icke bebyggd 
mark tas i anspråk föreslås en relativt hög be -
byggelsetäthet, för att marken ska användas så 
effektivt som möjligt. Eftersom området omfattas 
av markavvattningsföretag bör dagvattenfrågan ges 
hög prioritet i tidigt skede. Genom att göra öppna 
dagvattenlösningar, med hög gestaltningsnivå 
till  skapas bra omhändertagande såväl som 
tillgänglighet till vatten.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Naturliga kopplingar till angränsande skogs -
områden ska utvecklas.

• Dagvattenlösningar ska ske med hög 
gestaltningsnivå.

• Bullernivåerna från närliggande skjutbana ska 
utredas.

• Markavvattningsföretaget ska hanteras i tidigt 
skede.

• Möjligheterna att utveckla ett huvudcykelstråk 
västerut mot Klinga ska beaktas.

 
 
 

19. Karstorp
Bakgrund
Området ligger söder om Vilbergen och består 
av jordbruksmark och skog. Inom området finns 
flera markavvattningsföretag (Borgs Säteri, Borg 
och Kättsätter) från slutet av 1800-talet. Området 
ligger i anslutning till Gamla Övägen. Området 
har i dagsläget ingen kollektivtrafikanslutning 
men kan anslutas till kollektivtrafiknätet via 
Vilbergen och Kättsätter. Inom området finns 
naturvärden av kommunalt intresse, området 
ansluter till skogsområden av stor betydelse för det 
rörliga friluftslivet. Området ingår till viss del i 
markavvattningsföretag. Inom området finns viss 
risk för störtregnsöversvämningar.

Strategi
Området kan utvecklas med blandad naturnära 
bebyggelse av tätare karaktär som tar hänsyn till 
områdets skogskaraktär. Även högre bebyggelse 
bör kunna prövas. Området ger mycket bra 
förutsättningar för ett naturnära boende för cirka 
1500-2000 personer.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Ny bebyggelse i området ska planeras med 
stor hänsyn till den omgivande skogen så att 
den kan fortsätta vara och utvecklas som ett 
sammanhängande rekreationsområde.

• Bebyggelsen ska lokaliseras så att naturmarken 
runtomkring inte blir eller upplevs som 
privatiserad. Den omgivande skogens rekreations -
funktion vidareutvecklas genom tillskapande av 
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gröna stråk. Se vidare i avsnitt "Grönstruktur" i 
denna plan.

• Dagvattenlösningar ska utföras med hög 
gestaltningsnivå.

• Frågan om markavvattningsföretagen ska lösas i 
tidigt skede.

• Ett framtida behov av vägförbindelse/
kommunikationsstråk mellan Gamla Övägen och 
trafikplats Norrköping Södra vid E4 ska bevakas i 
kommande planeringsskeden. Se avsnitt ”Biltrafik 
och parkering” i denna plan. 
 
 

20. Norra Herrebro

Bakgrund
Området ligger i ett naturskönt läge söder om 
Klockaretorpet. Skogen väster om området ut -
nyttjas frekvent som rekreationsområde. Söder 
om området finns en skjutbana som måste flyttas 
innan Norra Herrebro kan exploateras. Delar av 
området tangerar markavvattningsföretag. Genom 
området löper en kraftledning. 

Strategi
Området kan, på lång sikt utvecklas med blandad 
bebyggelse med i huvudsak bostäder för cirka 
2000-2500 personer. De bostäder som byggs bör 
vara av blandad, tätare karaktär, med eventuellt 
inslag av något högre bebyggelse.   

Riktlinjer för fortsatt planering

• Planläggning förutsätter att skjutbanan flyttas.

• Den omgivande skogens rekreationsfunktion 
vidareutvecklas genom att kopplas samman inom 
området, detta ska ske genom tillskapande av gröna 
stråk.  Se vidare i avsnitt "Grönstruktur" i denna 
plan.

• Dagvattenlösningar ska ske med hög 
gestaltningsnivå.

• Berört markavvattningsföretag ska undvikas eller 
lösas i kommande planeringsskeden.

• Kopplingar med Karstorp och andra kring -
liggande stadsdelar utvecklas.

• Förlängning av spårvägen från Klockaretorpet är 
en möjlighet som ska utredas.

• Ett framtida behov av vägförbindelse/
kommunikations  stråk mellan Gamla Övägen och 
trafikplats Norrköping Södra vid E4 ska bevakas i 
kommande planeringsskeden. 

21. Ektorp/Skarphagsleden

Bakgrund
Området ligger utmed Skarphagsleden i Ektorp. 
Området är relativt småskaligt bebyggt med 
bostadsområden och verksamhetsområde. 
Skarphagsleden är en av huvudinfartslederna mot 
staden från söder. Markföroreningar finns inom 
området och Söderleden är rekommenderad led för 
farligt gods. 

Strategi 
Området kan förtätas med blandad bostads -
bebyggelse för 100-200 personer och verksamheter. 
Det verksamhetsområde som finns bör finnas kvar. 
Skarphagsleden byggs på sikt om till en stadsgata. 

Riktlinjer för fortsatt planering
• Verksamhetsområdet ska vara kvar och 
kompletteras med ytterligare verksamheter av 
småskalig, stadsmässig karaktär.

• Bostadsområden bör kompletteras med 
bebyggelse av andra boendeformer än de som finns 
i Ektorp idag.

• Skarphagsleden ska på sikt utvecklas till 
stadsgata.

• Kollektivtrafikens förutsättningar ska stärkas 
och prioriteras.

• Som en del planerat kollektivtrafikstråk 
Vrinnevi – Resecentrum är det viktigt att beakta 
möjligheterna att bygga spårväg via området. 

• Markföroreningar ska lokaliseras och hanteras.

• Hänsyn ska tas till att Söderleden är led för 
farligt gods. 

 
 



58

22. Verksamheter vid  
Skarphagsleden

Bakgrund
I området, som omfattas av kvarteren Katten, 
Råttan, Haren och Hunden, finns i dag 
småindustri samt andra icke störande verk -
samheter. Den närliggande Söderleden är 
rekommenderad väg för farligt gods. Inom delar   
av området förekommer förorenad mark. 

Strategi
Området lämpar sig för fortsatt användning och 
utbyggnad som verksamhetsområde. Det bedöms 
vara viktigt att sådana verksamheter som finns i 
området idag har en fortsatt plats i staden.  
Då området i dagsläget är relativt glest bebyggt 
lämpar det sig för förtätning av verksamheter.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Då området ligger mycket centrumnära är 
det av stor vikt att det utformas inbjudande och 
lättillgängligt.

• Endast verksamheter med liten omgivnings -
påverkan får tillkomma.

• Markföroreningar ska lokaliseras och åtgärdas.

• Hänsyn ska tas till farligt gods på Söderleden. 
 
 
 
 

23. Sandtorp

Bakgrund
Området ligger i de södra delarna av Norrköping, 
i närheten av södra infarten. Närhet finns till 
handel och kollektivtrafik i form av spårvagn. 
Området omfattas av detaljplan, och delar 
av området har bebyggts. Inom området 
finns dagvattenproblematik och ytor avsatta 
för översvämning. Det finns även risk för 
markföroreningar och bullerstörningar.

Strategi
Delar av området är redan bebyggt, men fortsatt 
bebyggelse med blandad bebyggelse är lämpligt 
i området. Inom planperioden bedöms bostäder 
för cirka 650 personer kunna tillkomma. I fortsatt 
planering ska hänsyn tas till att området ligger 
förhållandevis stadsnära, och anpassas efter detta. 
Ambitionerna avseende arkitektonisk gestaltning är 
höga. 

Riktlinjer för fortsatt planering
• Bebyggelsen ska vara blandad och med olika 
upplåtelseformer.

• Särskilt fokus läggs på arkitektonisk utformning.

• Hänsyn ska tas till översvämningsrisker.

• Risk finns för förorenad mark och buller, hänsyn 
ska tas till detta.

24. Eksund/Glans södra strand

Bakgrund
Eksund ligger på cykelavstånd mindre än en mil 
väster om Norrköpings stad, men upplevs ändå som 
ett relativt lantligt boende. Bebyggelsen består idag 
mestadels av villor. Eksund ligger nära sjön Glan, 
och nära intaget för det kommunala vattenverket. 
I området finns markavvattningsföretag. I 
området finns också markföroreningar. Enligt 
gemensam översiktsplan för Norrköping och 
Linköping finns möjlighet att här utveckla mer 
boende i attraktivt läge vid Glans södra strand, 
och även pendeltågstrafik. Området är mycket 
stort och innefattar stora arealer jordbruksmark. 
Glan har dålig ekologisk status, och ska 
enligt miljökvalitetsnormen ha uppnått god 
ekologisk status till år 2021. Eksund saknar idag 
dagvattensystem. Området berörs av riksintresse 
järnvägar och yrkesfiske.

Strategi
Eksund utvecklas i linje med nuvarande 
bebyggelse. Den lantliga karaktären behålls, men 
genom bebyggelseförtätning förväntas en ökning 
med ca 500 personer kunna ske inom planperioden. 
De attraktiva lägena vid sjön Glan utnyttjas för 
att erbjuda sjönära, attraktiva boendemiljöer. 
Tillkommande bebyggelse kan ske i slutet av 
planperioden då förutsättningar finns med 
tillräckligt underlag för utvecklad kollektivtrafik 
i form av pendeltågsstation. Innan dess sker 
satsningar på en ny gång- och cykelväg samt 
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utbyggnad av befintlig kollektivtrafik med buss. 
I kommande planeringsskeden får lokalisering av 
bebyggelsekoncentrationer inom området studeras 
vidare.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Hänsyn ska tas till översvämningsrisker, det 
kommunala dricksvattenintaget och vatten -
skyddsområdet för Glan.

• Tillkommande bebyggelse ska ha kommunalt 
vatten och avlopp.

• Dagvattensystem ska byggas ut.

• Markavvattningsföretag ska hanteras i tidigt 
skede.

• Gång- och cykelförbindelserna med Norrköpings 
stad ska förbättras.

• Ett helhetsgrepp för planeringen av området ska 
tas innan området byggs ut. 
 
 

25. Södra Himmelstalund

Bakgrund
I området finns flera större idrottsanläggningar 
intill Motala Ström och Riksbron. Området består 
till största delen av öppen mark. I området finns en 
campingplats och en äldre deponi. Området ligger 
centrumnära och har kollektivtrafik och gång- och 
cykelförbindelser med staden och omkringliggande 
stadsdelar.

Strategi
Området kan bebyggas med blandad bebyggelse, 
och bör kunna rymma bostäder för ca 1500 
personer, samtidigt som fler idrottsanläggningar 
kan anläggas i området. Området ligger vackert 
invid Motala Ström, och i samband med 
planläggning av området kan därför gångstråk 
utmed strömmen förbättras och bidra till att göra 
en större del av strömmen tillgänglig för rekreation. 
Då området ligger i centralt läge i staden bör 
bostadsbebyggelsen anläggas med förhållandevis 
tät karaktär i ett stråk mellan befintliga 
idrottshallar och gångstråket utmed Strömmen. 
Tillräckligt utrymme måste reserveras för service 
i form av skola, förskola, handel, hotell och andra 
övernattningsmöjligheter samt andra funktioner 
kopplade till idrottsanläggningarna i området. 
Himmelstalundsområdet används idag för många 
tillfälliga ytkrävande event, denna möjlighet bör 
kunna finnas kvar i framtiden. Kollektivtrafiken 
till området kan förbättras genom spårväg under 
Riksvägen från Sandtorp. 

Området får avgränsas mer i detalj inför 
kommande planeringsskeden.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Tillkommande bebyggelse ska vara av tätare 
karaktär.

• Stråken längs med Motala Ström utvecklas och 
förlängs.

• Tillräckliga utrymmen för service, skola, 
tillfälliga event och mötesplatser ska planeras i 
tidigt skede.

• Befintliga och tillkommande idrottsanläggningar 
ska kunna utvecklas vidare.

• Kollektivtrafiken till området ska förbättras.

• Kopplingar för gång- och cykel mot den norra 
sidan av Motala Ström ska utredas.

• Förekomst och utbredning av förorenad mark 
ska utredas.

• Möjligheterna att etablera väg/kommunikations -
stråk genom området mellan trafikplats 
Klockartorpet och E4 vid vattenverket ska beaktas. 

26. Norra Himmelstalund

Bakgrund
Området ligger mycket centralt invid Finspångs -
vägen och Fiskebyvägen. Området präglas 
i dagsläget av industrilokaler, varav några 
används för andra ändamål än industri. I söder 
angränsar området till Himmelstalundsfältet. 
Risk för föroreningar i mark och byggnader finns. 
Fiskebyvägen och Finspångsvägen blir infartsvägar 
från E4 när den nya trafikplatsen vid Fiskeby 
byggs. 

Strategi
Idag råder stor efterfrågan på verksamhetslokaler. 
På kort och medellång sikt prioriteras området 
för verksamheter. På längre sikt kan området 
ut  vecklas för stadsbebyggelse. En tät blandad 
bebyggelse av stads- och centrumkaraktär är 
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målsättningen. Området utvecklas med respekt för 
närheten till Himmelstalundsfältet. Närheten till 
denna grönyta, samt närheten till Motala ström 
bör utnyttjas som en del i områdets attraktivitet. 
Inom området bör också service i form av förskola, 
skola, särskilda boenden och äldrebostäder, samt 
verksamheter förenliga med bostäder, planeras och 
byggas. 
 
Riktlinjer för fortsatt planering

• Stadsmässig karaktär ska skapas genom att bryta 
upp strukturer, skapa kvarter och stråk.

• Hänsyn ska tas till viktiga kultur- och 
rekreationsvärden kring Himmelstalundsfältet.

• Ställverket flyttas.

• Den nya funktionen som infart till staden från 
E4:an som Fiskebyvägen och Finspångsvägen ska 
beaktas.

27. Sandbyhov

Bakgrund
Området präglades tidigare av fattigvårdsanstalt 
och den så kallade ”sinnesslöanstalten” Värnhem 
som fanns här. Idag präglas området istället 
av bostäder och vårdinstitutioner. Flera av de 
tidigare institutionsbyggnaderna finns kvar, vilket 
ger karaktär åt området. Området ligger invid 
Stockholmsvägen, som är en hårt trafikerad väg, 

och i närheten av järnväg där det passerar farligt 
gods.

Strategi
Området beräknas kunna rymma bostäder för 
ytterligare 400-500 personer. Området bör byggas 
ut med hänsyn till områdets tidigare karaktär 
och kulturhistoriska värden, samtidigt som 
området bör utvecklas som en mer mångsidig 
stadsdel jämfört med idag. Att koppla området 
mot omkringliggande stadsdelar i det generella 
gatu- och gångvägnätet är viktigt, spårvägen är 
idag en barriär som behöver överbryggas med 
dessa kopplingar. Området knyts ihop med 
det övergripande vägnätet med en rondell vid 
Stockholmsvägen.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Inom området ska flera förskolor, grundskola och 
ett par hundra bostäder byggas.

• Gatunätet ska så långt möjligt kopplas med gatu- 
och gångnätet i omkringliggande stadsdelar.

• Gröna stråk med gång- och cykelvägar ska vara 
sammanhängande genom området.

 
 
 
 
 
 

28. Ingelsta

Bakgrund
Ingelstaområdet är ett blandat verksamhetsområde 
med flera köpcentrum, restauranger och 
andra sorters verksamheter. Området ligger 
förhållandevis nära Norrköpings stadskärna, 
rymmer många arbetsplatser och har stor potential 
till bättre förbindelser med gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, både inom området och till och 
från andra stadsdelar. Delar av området kommer 
att påverkas av Ostlänken och kanske också ett 
framtida godsspår. Arbete pågår med planläggning 
för reservkraftverk som planeras flyttas hit från 
Inre hamnen, detta behöver ett skyddsavstånd 
till andra verksamheter. Möjligheten att använda 
bilparkeringar som pendlarparkering bör 
kunna utnyttjas, vilket kräver en mer utvecklad 
kollektivtrafik och cykelparkeringar. Inom området 
finns höga naturvärden, naturreservat och Natura 
2000-områden inom Ingelsta Ekbackar. Områdets 
dagvattensystem har låg kapacitet. 

Strategi
Ingelsta integreras bättre med staden. 
Potentialen att nå området med cykel eller 
kollektivtrafik förbättras genom att cykel- och 
kollektivtrafikförbindelser mot staden förstärks. 
Fler funktioner tillförs, på längre sikt även 
bostäder. 
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Riktlinjer för fortsatt planering
• Möjligheten att ta sig till området med 
kollektivtrafik samt gång och cykel ska för  bättras. 
Detta gäller dels trygga och tydliga cykel  för -
bindelser, men även möjligheten att parkera 
cyklar vid handelsområdena på tydliga och säkra 
cykelparkeringsplatser.

• Barriäreffekter av vägar ska överbryggas. I 
synnerhet möjligheten att passera Stockholmsvägen 
behöver förbättras för att underlätta för fotgängare 
och cyklister.  

• Möjligheten att använda bilparkeringar som 
pendlarparkering bör kunna utnyttjas. Detta 
kräver en mer utvecklad kollektivtrafik, och väl 
lokaliserade cykelparkeringsplatser.

• Möjligheterna att etablera busskörfält och 
spårväg samt nya hållplatser för express-/
landsbygds  bussar ska beaktas. 

29. Händelö

Bakgrund
Händelö blev en ö när Lindö kanal grävdes 
ut väster om Lindö. På Händelö finns flera 
riskklassade verksamheter, liksom hamnverksamhet 
och skrymmande verksamheter. Området 
berörs av riksintresse för sjöfart, som är under 
översyn. På Händelö finns också naturvärden 
i form av bland annat Natura 2000-områden. 
Det finns en fördjupning av översiktsplanen för 
Händelö antagen av Norrköpings kommuns 
kommunfullmäktige 2006. Området har 

översvämningsrisker, höga grundvattennivåer och 
det finns markavvattningsföretag. Dagvatten -
systemet är inte sammanhängande. 

Strategi
Händelö fortsätter att utvecklas som verksamhets -
område enligt fördjupningen av översiktsplanen 
för Händelö, med i huvudsak hamnverksamhet 
och övriga verksamheter som är riskklassade och/
eller skrymmande/transportintensiva. Väg- och 
spårförbindelser med E4, E22 och stambanan 
kommer att förbättras under planperioden.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Verksamheter som lokaliseras till Händelö ska 
vara av samma art som de verksamheter som redan 
finns i området.

• Hänsyn ska tas till naturvärden och 
översvämnings  risker, samt förekomst av 
markföroreningar.

• Möjligheterna att bygga ut Händelöleden mellan 
E4:ans trafikplats Norrköping Norra och Västra 
Bravikenvägen på Händelö ska säkerställas.

 
 
 
 
 
 

 

30. Malmölandet

Bakgrund
Malmölandet är en halvö norr om Norrköping. 
Området består bland annat av åkermark och 
industrianläggningar. Delar av Malmölandet hyser 
också rika naturvärden, och gränsar till Natura 
2000-område.  I området finns markavvattnings- 
och invallningsföretag.  Området berörs av 
riksintresse för sjöfart, som är under översyn. 
Utredning pågår om riksintresse för industriell 
produktion.

Strategi
På Malmölandet passar verksamheter av större 
och transportintensiv karaktär. Hamnverksamhet 
flyttas från de inre delarna av Norrköping till 
Malmölandet när Norrköpings hamn expanderar.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Verksamheter som är transportintensiva ska ha 
prioritet i området.

• Mark ska reserveras för hamnens framtida behov 
i fortsatt planering.

• Markavvattnings- och invallningsföretag ska 
hanteras i tidiga planeringsskeden.

• Möjligheterna att bygga cykelväg över 
Malmölandet mellan Händelö och Åby ska 
beaktas. 
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31. Åby och Jursla

Bakgrund
Åby och Jursla ligger norr om Norrköpings stad, och 
har cirka 6500 invånare. Arbete pågår med att ta fram  
en fördjupning av översiktsplanen för detta område.

Strategi
Åby och Jursla förstärks som bostads- och 
verksamhets  ort genom bostadsutbyggnad i 
fram  förallt centrum, i närheten av den före det 
järnvägsstationen. Ambitionen är att stationen 
ska öppnas för tågtrafik igen. Det blir därför 
mycket viktigt att marken i centrum används 
resurseffektivt, så att Åby och Jursla kan växa på ett 
hållbart sätt. Under planperioden bedöms bostäder 
för ytterligare 500 personer kunna byggas. Närmast 
järnvägsstationen och i Åby centrum förordas 
därför en tät blandad bebyggelse. Det råder brist på 
lekytor och parkmark i Åby, att sådana anläggs är 
därför av stor vikt.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Vid bebyggelse i centrala delar av Åby och i 
närheten av järnvägsstationen ska hänsyn tas till 
det centrala läget. Bebyggelsen ska där vara tät för 
att kunna rymma ett stort antal boende.

• Kvalitén på grönytor, lekplatser och parker i Åbys 
centrala delar ska förbättras.

• Möjligheterna till etablering av pendlarparkering 
i anslutning till knutpunkter för kollektivtrafik ska 
beaktas.

 
32. Verksamhetsområde i 
Jursla, Åby och Dövestad
Bakgrund
Området ligger norr om staden, sydost om Jursla 
och Åby. Det södra området – vid Dövestad 
– är rikt på fornlämningar. Marken i Jursla är 
översvämningsdrabbad och består till stor del 
av leror. Öster om Åby kan verksamheter utmed 
E4 bli ett värdefullt bullerskydd för bostäder i 
området.

Strategi
Till området lokaliseras verksamheter. Områdets 
goda transportläge medger att transportintensiva 
verksamheter kan vara lämpliga. I områdets närhet 
finns bostäder och det är viktigt att dessa inte 
utsätts för störningar från verksamheterna.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Verksamheterna ska lokaliseras och utformas så 
att de inte stör närboende.

• Arkeologisk undersökning ska göras innan 
byggnation.

33. Ringstadmo

Bakgrund
Området ligger mellan Svärtinge och Norrköping 
invid väg 51. Området är i dagsläget delvis bebyggt 
med småskalig villabebyggelse, i övrigt är marken 
odlad. Inom området finns föroreningar i marken.

Strategi
Karaktären med småskalig blandad bebyggelse 
ska bevaras och vidareutvecklas. Bostäder för 
cirka 200 personer beräknas kunna byggas under 
planperioden.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Förekomst av föroreningar i marken ska 
undersökas och saneras.

34. Ringstadmo 
verksamhetsområde 

Bakgrund
Området ligger vid Ringstadmo, utmed 
väg 51. Området gränsar till riksintresse för 
kulturmiljövård.

Strategi
Till området lokaliseras verksamheter av skilda 
slag. Områdets närhet till rv 51 gör att det lämpar 
sig för verksamheter med transportbehov.
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35. Fyrby

Bakgrund
Området ligger i den nordvästra delen av staden. 
Inom området finns värdefull natur samt ytor som 
kan komma att översvämmas. 

Strategi
Området byggs ut med bostäder för cirka 500 
personer fram till 2035. Genom att bygga på ömse 
sidor om Finspångsvägen flyttas stadens gräns 
ut, vilket med rätt utformning skapar en mer 
trafiksäker gatumiljö.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Inom området ska förskola byggas.

• Kopplingar till rekreationsområden ska 
utvecklas.

• Befintliga kolonilotter ska så långt möjligt 
bevaras.

• Möjligheter att etablera spårväg längs 
Finspångsvägen ska beaktas.

 

 

 

36. Bråvalla

Bakgrund
Bråvallaområdet består av jordbruksmark och av 
det före detta flottiljområdet för flygflottiljen F13. 
Inom området finns befintliga verksamheter av 
olika art, exempelvis festival (Bråvallafestivalen), 
skolverksamhet, jordbruk, café och kartong- och 
papperstillverkning. Risk för förorening finns i 
marken.

Strategi
Arbete pågår med att ta fram en fördjupning av 
översiktsplanen för området. Till området lokaliseras 
verksamheter av skilda slag. På grund av att området 
har olika karaktär i olika delar kan olika typer av 
verksamheter beredas plats här, både mer ytkrävande 
och transportintensiva verksamheter och mindre 
verksamheter samt kontorsverksamhet. Inom de 
redan bebyggda områdena i flottiljområdet kan också 
inslag av mindre bostadsområden vara lämpligt. 

Riktlinjer för fortsatt planering
• Möjligheten att ta sig till området med 
kollektivtrafik och gång- och cykel behöver för -
bättras vid utbyggnad. 

• Verksamheter ska lokaliseras så att de inte stör 
befintliga verksamheter.

• Möjligheten att ordna festival inom området ska 
finnas kvar. 

 
37. Bråvalla strand

Bakgrund
Området ligger naturskönt invid sjön Glan, 
och består av småskaliga bybildningar, mindre 
sommarstugeområden längs stranden, och jord -
bruksbetonat landskap längre in mot land. Glan 
är dricksvattentäkt och området omfattas därför 
av skyddsområde för vattentäkt. Delar av området 
är översvämningskänsligt. Inom området finns 
en stor mängd fornlämningar. Sjön Glan har i 
dags  läget dålig ekologisk status, men ska enligt 
miljökvalitetsnormen ha uppnått god ekologisk 
status till år 2027. Strategiskt läge med koppling 
mellan Svärtinge och staden. I området finns 
markavvattnings- och invallningsföretag.

Strategi
Området är mycket stort till ytan, och arbete pågår 
med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen 
för området. Inom planperioden fram till 
2035 förväntas bostäder för ca 4000 personer 
kunna rymmas i området. Området byggs ut 
genom bebyggelsekompletteringar. En tätare 
bebyggelsestruktur förespråkas.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Översvämningsproblematik bör utredas.

• Markavvattnings- och invallningsföretag ska 
hanteras i tidigt skede.

• Hänsyn ska tas till dricksvattentäkten.
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Riktlinjer för fortsatt planering

• Särskild hänsyn ska tas till landskapsbild och 
fornlämningar.

• I området norr om riksväg 51 finns stora över-
svämningsytor, frågan om hantering av dagvatten 
ska utredas vidare.

• Möjligheterna att ansluta området med god 
kollektivtrafik ska beaktas om området får 
persontät exploatering. 

39. Loddby – Herstadberg

Bakgrund
I området finns två bebyggelsekoncentrationer – 
Loddby och Herstadberg. Vid Loddby fanns en 
massafabrik och till den byggdes arbetarbostäder 
runt förra sekelskiftet. Dessa arbetarbostäder utgör 
till stor del dagens Loddby. Massafabriken är riven 
och innan exploatering måste marken saneras. 
Herstadberg är ett villasamhälle byggt under 
mitten av 1900-talet. Norr om området mynnar 
Pjältån ut i Motala ström och väster om området 
finns markreservat för Ostlänken. Söder om 
området finns planer på en vägförbindelse mellan 
E4:an och Händelö.  Pjältån är av riksintresse för 
naturvården.

Strategi
Loddby och Herstadberg utvecklas med fler 
bostäder, golfbana och tydliga stråk för gång- och 
cykeltrafikanter till och från staden samt till Åby.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Ny bebyggelse ska tillkomma med hänsyn till de 
kulturhistoriska värden som finns.

• Området tillgängliggörs genom tydliga och säkra 
gång- och cykelstråk. 

40. Svärtinge skogsbacke

Bakgrund
Området ligger väster om Svärtinge, och är 
detalj planelagt för bostadsutveckling norr om 
Finspångsvägen.

Strategi
Området byggs ut enligt gällande detaljplan. Inom 
området beräknas cirka 1500 personer kunna bo. 
Söder om Finspångsvägen kan bostäder och andra 
funktioner tillkomma, om allmänhetens tillgång 
till stranden bibehålls och stärks.

Riktlinjer för fortsatt planering
•  Området söder om Finspångsvägen planläggs 
för bebyggelseutveckling och strandområdena 
tillgängliggörs. 
 
 
 
 
 
 

• Tillgängligheten till stranden ska utvecklas.

• Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt 
vatten och avlopp.

• Möjlighet till kollektivtrafik centralt genom 
bostadsområdet ska beaktas.

• Möjligheter till gång- och cykelstråk längs Glan 
ska beaktas. 
 
 

38. Grimstad 
verksamhetsområde

Bakgrund
Området ligger mellan Finspångsvägen och riksväg 
51 samt norr om riksväg 51 intill trafikplatsen i ett 
mycket transportintensivt läge. Området finns med 
som ett utredningsområde i Gemensam översikts-
plan för Linköping och Norrköping. Området i 
direkt anslutning västerut omfattas av riksintresse 
för kulturmiljövård.

Strategi
Till området lokaliseras verksamheter av skilda 
slag. Områdets närhet till rv 51 och Norrköpings 
norra trafikplats vid E4 gör att det lämpar sig för 
verksamheter med transportbehov. 
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41. Klinga

Bakgrund
Söder om staden ligger Klingaområdet. Detta 
område består i dagsläget framförallt av skogsmark 
men även till en mindre del av odlad mark. Söder 
om det östra området finns en golfbana.  Området 
ligger i anslutning till väg E4, Ostlänken kommer i 
framtiden gå genom området. Invid gamla E4 finns 
Natura 2000-områden. I det norra området finns 
en bergtäkt som kan få annan användning för 
verksamheter när brytningen avslutats. Området 
berörs av riksintresse för vägar och järnvägar.

Strategi
Området byggs ut med verksamheter som av olika 
anledningar inte är lämpliga att anlägga i staden. 
Detta kan exempelvis bero på faktorer som lukt, 
buller eller andra störningar som verksamheterna 
ger upphov till. Väginfrastrukturen, särskilt 
korsningen Gamla E4 och infartsvägen till Klinga, 
ses över så den är trafiksäker och effektiv. På sikt 
kan det sydvästra området närmast E4 byggas 
vidare i sydvästlig riktning.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Möjligheten att ta sig till området med kollektiv-
trafik och gång- och cykel ska förbättras.

• Hänsyn ska tas till golfbanan och dess 
verksamhet, samt framtida bostäder i anslutning 
till golfbanan.

• Vid planering och utbyggnad ska möjligheterna 
att utveckla områdena ytterligare tas om hand.

• Infrastrukturen i och till området utvecklas och 
byggs ut. 

• Utbyggnadsområdena anpassas efter Ostlänken. 

42. Söder om Ensjön

Bakgrund
Området består idag främst av sommarstugebe-
byggelse och gårdsbebyggelse söder om 
Ensjön. Bebyggelseområdet tillsammans med 
jordbruksmarken inom avrinningsområdet har 
resulterat i problem med övergödning av Ensjön, 
det finns därför ett stort behov av kommunalt 
VA samt åtgärder för att minska näringsläckaget 
från jordbruksmarken. Ensjön har dålig 
ekologisk status, enligt miljökvalitetsnormen 
ska sjön ha uppnått god ekologisk status till 
år 2027. Kommunalt vatten och avlopp och 
anlagda våtmarker kan bidra till att uppnå miljö-
kvalitetsnormen.  Kollektivtrafikstråk finns. 
Området ingår i markavvattningsföretag.

Strategi
Området söder om Ensjön omvandlas från 
sommar stugeområde till permanentbostäder genom 
större byggrätter och bebyggelsekompletteringar. 
Bostäder för ytterligare 400 personer bedöms som 
möjliga att bygga. Den befintliga badplatsens 
tillgänglighet förbättras. I området i väster, i 
närheten av vägen G:a Övägen, anläggs tätare 
bebyggelse, med blandning av flerbostadshus och 
enbostadshus samt kommersiell och offentlig 

service. I de sydligare områdena finns möjlighet att 
utveckla hästnära boende. Genom att samplanera 
området med utbyggnadsområden i Söderköpings 
kommun uppnås bra kostnadseffektivitet när 
kommunalt vatten och avlopp byggs ut i området.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Fortsatt exploatering förutsätter att kommunalt 
vatten och avlopp byggs ut. Planering och 
ut byggnad sker i samordnad form med 
Söderköpings kommun.

• Markavvattningsföretagen ska hanteras innan 
vidare planering och exploatering kan ske.

• Åtgärder för att minska näringsläckage från 
jordbruksmarken ska möjliggöras.

• Den befintliga badplatsen ska utvecklas och 
tillgängliggöras.

• Flerbostadshus ska anläggas där det är lämpligt.

• Offentlig och kommersiell service ska anläggas 
vid kollektivtrafikstråk.
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43. Lindö Berga

Bakgrund
Området ligger invid infarten till Lindö. Området 
ligger på mark som idag är jordbruksmark och har 
viss översvämningsproblematik.

Området får avgränsas mer i detalj inför 
kommande planeringsskeden.

Strategi
Området kan på längre sikt byggas ut med blandad 
bebyggelse. 

Riktlinjer för fortsatt planering
• Då området utgör entré till Lindö är det av 
stor vikt att gestaltningen sker på ett sätt som är 
inbjudande.

• Dagvatten ska tas omhand och mark 
ska reserveras inom området för tillfälliga 
översvämningar. 

44. Lindö hamn

Bakgrund
Lindö ligger vackert beläget invid Bråviken, och 
har den lättast tillgängliga småbåtshamnen från 
Norrköpings stad sett. Känsligheten för havs-
nivåhöjningar är stor. Majoriteten av bebyggelsen 
består av villor.

 
                                                              

Strategi                                                     
Lindö bör kompletteras med andra bebyggelse- 
och upplåtelseformer än som finns idag, för att 
uppnå en bättre socialt hållbar stadsdel. Inom 
området bedöms bostäder för cirka 500 personer 
kunna tillkomma. Det är viktigt att behålla och 
vidareutveckla de värden som finns idag i form 
av strandpromenad med målpunkter som caféer, 
restauranger, handelsbodar och utställningslokaler. 
Småbåtshamnen och badplatsen med park- och 
rekreationsområden stärks kvalitetsmässigt. På sikt 
kan Lindö anslutas till staden, målpunkter i och 
utmed Bråviken samt skärgården med båttrafik.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Hänsyn ska tas till havsnivåhöjningar och över-
svämningsrisk.

• De allmänna kvalitéer som är förknippade med 
hamn och bad ska utvecklas och förstärkas.

• Tillgängligheten längs med vattnet får inte 
hindras, strandpromenadens kvalitet, attraktivitet 
och målpunkter utmed strandpromenaden ska 
vidareutvecklas.

• Tätare bostadsformer i form av flerbostadshus 
tillskapas i anslutning till badplatsen och det gamla 
idrottsområdet.

• I den nordöstra delen av hamnen kan flytande 
bostäder prövas.

• Planerna för nya kollektivtrafikssträckningar ska 
beaktas.

45. Djurövägen

Bakgrund
Området ligger längs med Djurövägen och består 
av flera äldre fritidshusområden som är under 
omvandling till småhusområden med året-
runt standard. Under senare år har kommunalt 
vatten- och avloppsystem har byggts ut. Begäran 
om planering för fler bostäder finns och det är 
angeläget att förbättra kollektivtrafiken och 
trafiksäkerheten i stråket. Den östra delen av 
Djurön är Natura 2000-område och naturreservat.

Strategi
Området har stor potential till bebyggelse i 
attraktiva lägen. Utveckling sker genom att 
redan befintliga bybildningar kompletteras 
med ytterligare bebyggelse, gärna på ett sådant 
sätt att nya typer av bebyggelse tillkommer och 
en förtätning sker. Det är av stor vikt att ny 
be byggelse inte sker utspritt, utan att närhet till 
kollektivtrafik beaktas och de befintliga byarna 
stärks. Ett längsta gångavstånd till kollektivtrafik 
på 400 meter rekommenderas. Möjligheterna att 
cykla från bostad till busshållplats är också viktigt 
att understödja. Bostäder för cirka 1000 personer 
förväntas kunna tillskapas. Cykelväg samt säkra 
hållplatslägen för kollektivtrafik byggs ut längs 
Djurövägen. 

Riktlinjer för fortsatt planering
• Ny bebyggelse ska ske genom komplettering av 
befintlig bebyggelse.
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• Ny bebyggelse ska ske i kollektivtrafiknära lägen, 
eller i sådana lägen där möjligheten att utveckla 
kollektivtrafik är stor. 400 meters gångavstånd till 
lämplig landsväg är ett rimligt avstånd.

46. Marby och Unnerstad
Bakgrund 
Området ligger vid Bråviken och består av 
flera olika äldre fritidshusområden som idag är 
under omvandling. I områdets södra delar finns 
markavvattningsföretag.

Strategi
Området har stor potential till bebyggelse i 
mycket attraktiva lägen. Utveckling sker genom 
att redan befintliga bybildningar kompletteras 
med ytterligare bebyggelse, gärna på ett sådant 
sätt att nya typer av bebyggelse tillkommer och 
en förtätning sker. Inom området kan bostäder 
för ytterligare 1200 personer kunna byggas. 
Kopplingen till Lindö är viktig för offentlig och 
kommersiell service.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Ny bebyggelse ska ske genom komplettering av 
befintlig bebyggelse.

•  Bebyggelsen ska ha blandade bostads- och 
upplåtelseformer samt inslag av service.

•  En vägförbindelse mellan Lindö och Marby 
ska studeras vidare och på sikt byggas ut. Vägen 
ska i första hand vara för gång-, cykel- och 

kollektivtrafik. På sikt ska det finnas möjlighet 
till att trafikera sträckan med spårburen 
kollektivtrafik.

•  Markavvattningsföretag ska hanteras i tidigt 
skede. 

 

47. Kråkudden
Bakgrund 
Området består idag av skog och odlad mark. 
Enskilda avlopp, tillsammans med jordbruksmarken 
inom avrinningsområdet, har resulterat i problem 
med övergödning av Ensjön. Det finns därför 
ett stort behov av kommunalt vatten och avlopp 
samt åtgärder för att minska näringsläckaget från 
jordbruksmarken. Ensjön har dålig ekologisk status, 
enligt miljökvalitetsnormen ska sjön ha uppnått 
god ekologisk status till år 2027. Kommunalt vatten 
och avlopp och anlagda våtmarker kan bidra till att 
uppnå miljökvalitetsnormen.  Området ingår i flera 
markavvattningsföretag.

Strategi
Småhus för cirka 100-150 personer beräknas kunna 
byggas under planperioden. Området bidrar till 
en mångfald av attraktiva nya boendemiljöer 
i Norrköping. Exploateringen kan också till-
gängliggöra fler delar av Ensjön, miljöer nära 
Ensjön samt bidra till att ett sammanhängande 
stråk för det rörliga friluftslivet kan utvecklas. 
Området kan kopplas till Åselstads vägsystem samt 
infart vid E22.

Riktlinjer för fortsatt planering
• Exploatering förutsätter att kommunalt vatten 
och avlopp byggs ut.

• Markavvattningsföretagen ska hanteras innan 
vidare planering och exploatering kan ske.

• Vägar genom området ska vara en del av ett 
större stråk runt Ensjön för det rörliga friluftslivet.
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Riktlinjer gällande lokalisering 
av byggnader/anläggningar 
ämnade för bostäder, 
verksamhet och service.
Lov för uppförande av ny bebyggelse eller an-
läggning ska kunna ges utanför planlagt 
område om det kan anses stärka eller utgöra 
kompletterande verksamhet till pågående mark- 
användning. Detta kan exempelvis gälla areella 
näringar, upplevelseverksamhet, friluftsliv med 
mera.

Lov för enstaka byggnader eller anläggningar 
utanför planlagt område ska kunna ges på mark-
områden som avgränsas av bebyggelse eller 
landskaps element. Infrastruktur som infartsväg 
och av kommunen godkänd vatten- och avlopps-
lösning ska finnas eller kunna anordnas. Hänsyn 
ska tas till landskapsbild, naturvärden, omgivande 
bebyggelse och andra kulturvärden.  

Vid bygglovsprövning inom eller i direkt 
anslutning till kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
ska samråd ske med berörda nämnder.

Vid planläggning av mark- och vattenområden 
för ny bebyggelse ska lokaliseringar med god till-
gänglighet till kollektivtrafik, gång- och cykelväg, 
kommunalt vatten och avlopp, bredband och 
annan infrastruktur eftersträvas.

Planläggning av mark- och vattenområden vid 
huvudstråk för de olika trafikslagen, ska regleras på 
ett sådant sätt att den bidrar till ett genomförande 
av denna plans principiella utbyggnad av de olika 
trafikslagens huvudstråk (se avsnitten om trafik i 
denna plan).

Riktlinjer gällande ny  
markanvändning
• Ny bebyggelse, anläggning eller annan ny/ 
ändrad markanvändning som riskerar att stå i 
konflikt med pågående markanvändning eller 
allmänna intressen ska prövas genom upprättande 
av detaljplan.

• Ny bebyggelse, anläggning eller annan ny/ 
ändrad markanvändning som riskerar stå i konflikt 
med pågående mark- och vattenanvändning enligt 
reglering genom kap. 3 – 4 samt kap. 7 Miljöbalken 
ska prövas genom upprättande av detaljplan.

• För områden som det i denna plan inte anges 
någon ny markanvändning för gäller pågående 
markanvändning.

• Byggande i staden ska i huvudsak genomföras 
enligt nedanstående prioriteringsordning:

– I första hand ska kvartersmark och redan 
hårdgjorda ytor, exempelvis parkeringsplatser 
och liknande, tas i anspråk för ny bebyggelse. 

Allmänna riktlinjer gällande lokalisering, 
lovgivning och planläggning.
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Platser som används för torgändamål bör 
utvecklas så att torgets funktion som mötesplats 
förstärks. 

–  I andra hand kan förtätning ske genom 
stadsomvandling, exempelvis att en glesare 
stadsdel byggs tätare. Våningar kan även 
byggas på befintliga hus för att öka höjden och 
exploateringsgraden.

– I tredje hand kan grönytor av låg kvalité tas 
i anspråk. Att bebygga gröna ytor i staden ska 
ske mycket restriktivt och först sedan andra 
alternativ bedöms saknas. Om grönytor minskas 
ska kvalitén på kvarvarande grönytor förbättras 
som kompensation.

 
 
 
 
 

Riktlinjer gällande mark  
och vatten
• Mark- och vattenområden inom planområdet 
utgör influensområde för stadens utveckling, 
kommunen ska därför ha beredskap som möjliggör 
markförvärv av strategisk karaktär. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riktlinjer gällande jordbruks- 
och skogsmark
• Norrköpings kommun växer och det behövs mer 
plats för bostäder och verksamheter.  Norrköping 
ska klara balansen mellan å ena sidan behovet 
av mer mark för bostäder och verksamheter 
och å andra sidan norrköpingsbornas närhet 
till natur- och friluftsliv samt utrymme för 
de gröna näringarna. Detta ska ske genom att 
staden och tätorterna växer inifrån och ut, främst 
genom förtätning och återanvändning av redan 
ianspråktagen mark. Då tar vi också tillvara 
redan gjorda investeringar i vägar och annan 
infrastruktur och bebyggelseutvecklingen sker 
ytsnålt och hållbart. Brukningsvärd jordbruks-
mark och värdefull skogsmark kan prövas för 
exploatering i sista hand.
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Se särskild handling: Miljökonsekvensbeskrivning 
ÖP Staden Norrköpings kommun 2015- 2035 (2050) 
med Komplettering till utställningsskede, Calluna 
AB 2016.

Konsekvenser (MKB)
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En stad och ett samhälle i ständig förändring 
kräver en löpande, pågående strategisk planering. 
Översiktsplan för staden ska ligga till grund för 
en kontinuerlig översiktsplanering som successivt 
uppdateras och då revideras efter uppkomna behov 
eller förändrade förutsättningar. Med en löpande 
process skapas också en större medvetenhet om 
översiktsplaneringens betydelse som styrinstrument 
för stadens och kommunens utveckling.

Översiktsplanen ger stöd i beslut om framtida 
markanvändning och övergripande vägledning 
vid olika mål- och intressekonflikter som kan 
uppstå. En översiktsplan kan dock aldrig bli 
ett heltäckande operativt planeringsinstrument 
utan behöver kontinuerligt kompletteras. I 
fortsatta planeringsprocesser behöver fördjupade 
avvägningar mellan skilda intressen och mål 
preciseras och mer detaljerade ställningstaganden 
göras. Det kan ske i form av geografiska eller 
tematiska fördjupningar av översiktsplanen, 
planprogram och detaljplaner.

Kommunens översiktsplan redovisar kommunens 
bedömning av den långsiktiga utvecklingen av 
mark- och vattenanvändningen. För att beskriva de 
mer operativa skedena i samhällsbyggnadsprocessen 

Fortsatt översiktsplanering

pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till 
modell för genomförande av de övergripande 
planer som kommunen antagit. Förslaget bygger 
på dels en samlad analys av olika strategisk 
dokument, och dels en genomförandeplan med 
prioriterade produktionsmål, planerade uppdrag 
och projekt samt resurs- och investeringsbehov för 
samhällsutbyggnaden de kommande fem åren. En 
första versionen av genomförandeplan beräknas 
vara klar 2017.
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Riksintressen gäller geografiska områden som har 
utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga 
värden och kvaliteter. Områden kan vara av  
riksintresse för både bevarande och exploatering 
men också för yrkesfiske och rennäringen.  

Riksintressen ska behandlas och redovisas i 
den kommunala översiktsplaneringen så att det 
framgår hur dessa förhåller sig till andra intressen 
men också för att avvägningar mellan oförenliga 
riksintressen ska kunna göras. Tanken är också att 
riksintressena ska kunna bli föremål för diskus-
sion och utveckling men även ifrågasättande och 
förändring. Bestämmelserna om riksintressen finns 
i 3 och 4 kap. Miljöbalken (MB).

Denna bilaga innehåller en redovisning av de  
riks intressen som berörs av planförslaget Översikts-
plan för staden Norrköpings kommun.

Riksintressen

Bilaga 1 – Riksintressen, Norrköpings kommun april 2017
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Enligt MB skall ”områden som är av riksintresse 
för rennäringen eller yrkesfisket skyddas mot 
åtgärder som ”kan påtagligt försvåra näringarnas 
bedrivande”. I Norrköpings kommun utgör Glan 
och Bråviken riksintresse för yrkesfisket.

Motiv 
Glan och Bråviken är av riksintresse för yrkesfisket 
på grund av att de utgör värdefulla fångstområden. 
Som utgångspunkt för bedömningen av inlands-
vatten anges: ”Eftersom fisket i de mindre sjöarna, 
liksom i det småskaliga kustfisket ofta kombineras 
med egenförädling och hemmaförsäljning är det 
värde som fisket genererar betydligt högre än 
förstahandsvärdet. Antalet fiskare utvisar då att 
man med eget fiske i kombination med hemmaför-
säljning och i vissa fall i kombination med enklare 
eller mer avancerad restaurangverksamhet kan leva 
på vad fisket ger. Alla sjöar som hyser minst två 
yrkesverksamma fiskare bör klassas som riksintresse 
i egenskap av fångstområden för yrkesfisket”.

Ställningstagande 
Riksintresse för yrkesfisket bedöms inte påverkas av 
planförslaget.

Yrkesfiske

Yrkesfiske
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Leonardsberg
Värdeomdöme     
De ovanligt stora isräfflorna saknar motstycke i 
Östergötlands län.

Ställningstagande    
Området bedöms inte påverkas av planförslaget.

Svärtinge udde
Värdeomdöme     
Landskapet vid Svärtinge udde är mångformigt och 
har ett utomordentligt högt naturvärde. Grunden 
för detta är den naturliga gräsmarksvegetationen 
med lång hävdkontinuitet, grova träd samt  
geo logiskt intressanta inslag. Områdets kultur-
historia sträcker sig så långt bak som 2000 år. Här 
finns välbevarade fornlämningar som t ex fornåkrar 
och stensträngar. Området ingår idet europeiska 
nätverket för skyddsvärd natur, Natura 2000, och 
är av nationellt intresse för naturvården.

Ställningstagande    
Området bedöms inte påverkas av planförslaget.

Riksintresse för naturvården regleras i MB och 
utpekas av Naturvårdsverket. I de fall som  
fiske  område berörs ska Naturvårdsverket samråda 
med Fiskeristyrelsen. Hänsyn till naturvården 
och den biologiska mångfalden är en viktig del i 
en långsiktig samhällsplanering. En utarmning av 
naturen leder på sikt till en samhällsekonomisk 
förlust. 

Före industrialismen av jordbruket hölls markerna 
öppna med hjälp av bete och slåtter, vilket gynnat 
artrikedomen. Detta samband är viktigt att förstå 
liksom att man arbetar för en ökad artrikedom 
genom informationsspridning, underhåll och 
skyddsåtgärder.

Björnsnäs
Värdeomdöme                                         
Björnsnäs ängar är ett stort område och utgör 
en mosaik av den öppna markens mest artrika 
vegetationstyper. Havsstrandängarna och en 
kalkfuktängsdominerad betesmark uppvisar en 
mångformighet, artrikedom och förekomst av 
sällsynta växtarter som har få motsvarigheter i 
Östergötland. Området har ett mycket högt  
naturvärde och är även av stor betydelse som  

fågellokal med bland annat brun kärrhök. Floran 
är exklusiv och artrik och påvisar långvarig hävd 
och frånvaro av gödsel. Området ingår i Nationell 
bevarandeplan för odlingslandskapet samt är av 
Riksintresse för naturvården.

Ställningstagande    
Området bedöms inte påverkas av planförslaget.

Bråvikens förkastningssystem
Värdeomdöme     
Den långsträckta, mäktiga och mycket fram  -
trädande Bråvikenförkastningen utgör en utom-
ordentligt värdefull och skyddsvärd naturmiljö. I 
branter och på krön finns bitvis en mycket intres-
sant flora och fauna. Förkastningsbranten är ett 
klassiskt område inom svensk geovetenskap.

Ställningstagande    
Området bedöms inte påverkas av planförslaget.

Natur

Bilaga 1 – Riksintressen, Norrköpings kommun april 2017



75

Södra Bråviken
Värdeomdöme     
Svensksundsviken med sina vidsträckta strandängar 
och vassområden samt mycket rika fågelliv, framför 
allt under vår- och höststräcket, utgör en utom-
ordentligt värdefull och skyddsvärd naturmiljö. 
Strandängar av motsvarande storlek finns troligen 
inte på svenska östersjökusten. Ållonöfjärden med 
dess stora ansamling av sjöfågel utgör en utom-
ordentligt värdefull och skyddsvärd naturmiljö. 
Fjärden har troligen få motsvarigheter i  
Öster   götland. Den uppfyller för vigg, brunand   
och grågås kriterierna för en internationell viktig  
rastlokal. De tämligen stora strandängsområdena 
med sin karaktäristiska flora utgör en mycket 
värdefull och skyddsvärd naturmiljö.

Ställningstagande     
Området bedöms inte påverkas av planförslaget.

Vagnsmossen
Värdeomdöme     
Den stora opåverkade Vagnsmossen med sin 
kal    mosse med strukturer utgör en utomordentligt 
värdefull och skyddsvärd naturmiljö. Myren har få 
motsvarigheter i Östergötland.

Ställningstagande    
Området bedöms inte påverkas av planförslaget.

Natura 2000 – områden
Utöver de områden som finns förtecknade ovan 
finns även utpekade Natura 2000 – områden inom 
planområdet: 

• Borg

• Djurön

• Händelö

• Ingelsta

• Kvillingeförkastningen

• Lunnsjöskogen

• Malmölandets ekbackar

• Svensksundsviken

• Svärtinge

• Södra Bråviken

• Vagnsmossen 

Ställningstagande    
Bedömningen av omfattningen av markan-
vändningens påverkan på Natura 2000 görs vid 
prövningen i samband med detaljplanering alternativt 
vid bygglovsprövning.
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Natur

Bilaga 1 – Riksintressen, Norrköpings kommun april 2017
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Riksintresse för kulturmiljövården regleras i 3 kap. 
6 § MB och utpekas av Riksantikvarieämbetet. 
Det är viktigt att uppmärksamma helheten och 
sammanhangen i kulturmiljön så att viktiga  
karaktärsdrag och företeelser kan bevaras.  
Länsstyrelsen har vårdplaner för kulturmiljöer. 
Kulturmiljöer skyddas även genom olika lagtexter, 
exempelvis miljöbalken och kulturminneslagen 
(KML). 

MB:s hushållningsbestämmelser slår fast att 
värdefulla natur- och kulturmiljöer skall skyddas 
och vårdas. Riksantikvarieämbetet kan status-
bestämma särskilt intressanta kulturhistoriska 
miljöer som riksintresse. Dessa skall skyddas mot 
påtaglig skada. Biotopskyddet värnar inte bara 
naturvärden, utan även kulturmiljöer.

KML gör skydd och vård av vår kulturmiljö till en 
nationell angelägenhet; ansvaret att visa hänsyn 
och aktsamhet delas av alla. Den som planerar eller 
utför ett arbete skall se till att skador på kulturmil-
jön såvitt möjligt undviks eller begränsas. KML 
innehåller bestämmelser om ortnamn, fornminnen, 
byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen samt 
om utförsel och återlämnande av kulturföremål.

 

KML och MB ger ett generellt skydd för om  -
rådena som är utpekade som riksintresse av 
Riks       antikvarieämbetet. Vissa områden har även 
byggnadsminnen och andra områdesbestämmelser 
för deras speciella kulturmiljö.

Leonardsberg –  
Himmelstalund – Skälv
Motivering     
Fornlämningsmiljö bland annat med ett av landets 
märkligaste och mest omfattande hällristnings-
områden från bronsåldern.

Uttryck för riksintresset   
Området ligger i en central kulturbygd med lång 
bebyggelsekontinuitet. Ca 300 hällristnings-
lokaler med över 6000 figurer samt boplatser från 
bronsåldern. Gravfält och boplatser från järnåldern 
anknyter till medeltida bytomter. Ringstadholms 
medeltida borgruin ligger i strategiskt läge på en ö i 
Motala ström.

I området ingår även Himmelstalunds herrgård 
och brunnssalong från 1700-talet, brunnshotell, 
”sexstyverskrogen”, ”femöresbron” med mera.

Ställningstagande    
Området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada kulturmiljön. Planens intentioner 
ska genomföras på ett sätt som är förenligt med 
uttrycket för riksintresse.

Norrköping
Motivering     
Stads- och industrimiljö kring kraftkällan Motala 
ström, som tydligare än någon annan plats i landet 
speglar den industriella utvecklingen, dess  
för    utsättningar och den miljö detta skapat under 
särskilt 1600-talet och 1800-talets senare del.

Uttryck för riksintresset   
Industrianläggningar från skilda tider, även utanför 
det centrala industrilandskapet, med högt  
mark   utnyttjande, storslagna fabrikskomplex, 
dammar, broar och det forsande vattnet. Stadskär-
nan med enstaka bevarade medeltida drag, landets 
första rätvinkliga rutnätsplan på Saltängen från 
1613 och det därmed sammanhängande  
Johannisborgs slott, samt den dominerande  
rutnätsplanen från mitten av 1600-talet. Den 

Kulturmiljövård
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äldre stadens mer småskaliga bebyggelse, kyrkor 
och offentliga byggnader och den storstadsmässiga 
stenstadsbebyggelsen från 1800-talets slut.

Gaturummens och torgens karaktär och stadens 
siluett. De allékantade promenaderna, och  
offentliga byggnader, parker och planteringar i 
anslutningar till dessa. Järnvägsmiljön och Inre 
hamnen, med magasinsbyggnader, kajer, tullhus 
med mera. Uttryck för de speciella ekonomiska och 
sociala förhållanden som storindustrin skapade, 
såsom Folkparken och andra donationer, bostäder för 
olika sociala skikt och folkrörelsebyggnader. Kneip-
pens kurortsmiljö och Borgs villastad med tidstypisk 
plan och stora, individuellt utformade villor på stora 
tomter. Röda stadens egnahemsområde, m fl bebyg-
gelsemiljöer som speglar utvecklingen vid 1900-talets 
början. Rester av gamla infartsvägar och andra spår 
av det landskap som tidigare omgav stadskärnan.

 
Ställningstagande    
Arbete pågår tillsammans med berörd myndighet 
om en översyn av riksintresset. Syftet är att  
precisera avgränsningen av området och skapa 
en bättre tydlighet för utvecklingen av staden 
och därmed en långsiktigt hållbar utveckling och 
hushållning av mark- och vattenområden. 

Ringstad – Grimstad
Motivering     
Fornlämningsmiljö av särskilt vetenskapligt värde 
med lämningar från både äldre och yngre järnålder.

Uttryck för riksintresset    
Fornlämningarna ligger på den så kallade 
Norrköpingsåsen som höjer sig över omgivande 
lermarker. De omfattar ett stort äldre järnålders-
gravfält med ett ovanligt rikt varierat gravbestånd, 
intilliggande förhistoriska husgrunder samt flera 
mindre gravfält.

Ställningstagande    
Området bedöms inte påverkas av planförslaget.  
 

Aborreberg
Motivering     
Tidig sommarnöjesmiljö vid Bråvikens strand 
brukat av Norrköpings förmögnare borgerskap. 
 
Uttryck för riksintresset   
Miljön omfattar: ”Sjöpaviljongen”, ”Stora Villan”, 
”Kavaljersflygeln”, lusthuset ”Fåfängan”, anlagd 
trädgård samt uthus och bodar tillkomna under 
perioden 1820 – 1880.

Ställningstagande    
Området bedöms inte påverkas av planförslaget.  

Dagsberg
Motivering     
Sockencentrum i dominerande läge med av skiftena 
relativt opåverkad tät bybebyggelse. Kringliggande 
byar och omfattande fornlämningsmiljöer från 
järnåldern. 
      
Uttryck för riksintresset   
Gårdarna ligger grupperade runt kyrkan vars äldsta 
delar härrör från medeltiden. Enstaka fornlämningar  
går tillbaka till bronsålder, vid byn finns stora gravfält 
från äldre och yngre järnåldern och vid anslutande 
byar ett flertal större och mindre gravfält samt 
stensträngar, totalt finns ca 850 gravar. Kyrkby med 
skola, ålderdomshem och manbyggnader.

Ställningstagande    
Området bedöms inte påverkas av planförslaget. 

Bilaga 1 – Riksintressen, Norrköpings kommun april 2017
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Tingstad
Motivering     
Centralbygd och herrgårdslandskap med rikt  
sammansatta fornlämningsmiljöer.

Uttryck för riksintresset   
De närmare 1000 fornlämningarna består av 
storhögar, gravfält, boplatser, stensträngssystem 
och flera runstenar framför allt från bronsålder 
och äldre järnålder. Almstad herrgård från tidigt 
1700-tal med avhyst bytomt. Nyckelby herrgård 
från 1700-talet. Restads, Kummelbys och Gullbergs 
byar med intilliggande stora järnåldersgravfält. 
Stora Grönhögs by med bevarad bykärna och 
1800-talsbebyggelse. Grönhögs ursprungliga 
tingsplats där senare Tingstads sockencentrum växte 
fram. Medeltida kyrka, sockenstuga och skola.

Ställningstagande    
Området bedöms inte påverkas av planförslaget. 

Kulturmiljövård
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Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att 
området med Borgs vattenverk med tillhörande 
intags/överföringsledning utgör mark- och vat-
tenområde som är av riksintresse enligt 3 kap. 8 § 
andra stycket miljöbalken.

Motivering:     
Borgs vattenverk uppfyller kriterierna: nyttjas av 
många människor, stor kapacitet och god kvalitet, 
samt anläggning som behövs som reserv eller för 
framtida användning. Området där denna anlägg-
ning är belägen ska därför anses vara av riksintresse 
för anläggningar för vattenförsörjning.

Ställningstagande:    
Riksintresset ska beaktas i fortsatt planering samt 
vid tillståndsprövning och tillsyn av verksamheter. 
Miljöfarliga verksamheter som innebär risk för 
förorening av vattentäkten får inte etableras inom 
Glans vattenskyddsområde utan att tillräckliga 
skyddsåtgärder vidtas.

Anläggningar för 
vattenförsörjning

Industriell 
produktion 
Norrköpings kommun har inga riksintressen 
avseende industriell produktion. Tillsammans med 
sektorsmyndigheterna pågår diskussion om att 
identifiera Händelö och Malmölandet som  
riks   intresse för industriell produktion.

Ställningstagande    
Kommande riksintresseområde för industriell  
produktion bör överordnas eventuella andra 
intressen. Det intrång det eventuellt kan medföra 
bedöms som rimligt med hänsyn till en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling och hushållning av 
mark- och vattenområden.

Trafikverket gör anspråk på ett nät av vägar som 
har sådana speciella funktioner för vägtransport-
systemet att verket bedömer att de mark- och 
vattenområden som berörs av vägarna är av  
riksintresse för kommunikationsanläggningar. 
Klassningen gäller både befintligt och planerat 
vägnät.

Förteckning över vägar av riksintresse

Vägar inom Transeuropean Network (TEN)

• E4 Helsingborg – Haparanda 

• E22 Malmö – Norrköping

 
Vägar som ingår i det nationella stamvägnätet

• 55/56/53/67 - Norrköping – Gävle

Vägar som utgör förbindelse mellan regionala 
centrum

• 51 - Norrköping – Kumla

Vägar
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Vägar som förbinder kommunikations  -
anläggningar av riksintresse 

• del av 209 Norrköpings flygplats anslutning  
till E4

• Bravikensvägen/Hanholmsvägen Norrköping 
(Oljehamn mm) (E4) trafikplats Åby

• Söderleden (E5537)/ Sjötullsgatan/ Packarega-
tan Norrköping (Inre hamnen med flera) (E22) 
trafikplats Ljura

Planerade vägar    
Inom planområdet är utredningskorridorerna 
för Norrleden samt E22 Tingstad – Åselstad att 
betrakta som riksintresse för väg. Efter vägarnas 
eventuella tillblivelse förändras riksintressets 
utbredning till att gälla den nya vägens sträckning.

Ställningstagande    
Mark för planerade vägar ska skyddas för att säkra 
dess genomförande. Inga åtgärder som kan begränsa 
vägarnas funktion får tillkomma i deras närhet.

Vägar

Vägar
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Redovisning av transportsektorns riksintressen bygger  
på att funktionsbegreppet ska ligga till grund vid 
utpekandet av dessa riksintressen. I funktionsbe-
greppet ingår generellt en viss värdebedömning av 
trafikanläggningens betydelse från såväl ett inter- 
nationellt som ett nationellt och ett särskilt regionalt 
perspektiv. Riksintresse-anspråket omfattar också de 
störnings- och risk-zoner som omger de kommu- 
nikationsanläggningar som är riksintresse.

Inom planområdet är Södra stambanan, Central- 
stationen och godsbangården utpekade som 
riksintresse.

Planerad järnvägsutbyggnad   
Planering pågår av järnväg för höghastighetståg på 
sträckan mellan Järna – Linköping, Ostlänken. Den 
utredningskorridor som utpekats, betraktas som riks- 
intresse för järnväg tills järnvägsplanen fastslagit  
Ostlänkens planerade dragning. Då kommer endast 
den planerade dragningen att betraktas som riks- 
intresse och utredningskorridorerna upphör att vara 
riksintresseklassade. 

Ställningstagande    
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.

Järnvägar

Järnvägar
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Riksintresseområdet för en flygplats utgörs dels 
av den mark som idag används, dels av den mark 
som på sikt kan behöva tas i anspråk för luftfartens 
behov. Den formella grunden för utpekande av 
riksintresseområden finns i miljöbalkens 3:e kapitel 
och i förordning (1998:896) om hushållning med 
mark och vattenområden med mera. 

Viss markanvändning utanför riksintresse- 
områdena kan försvåra eller omöjliggöra  
flygverksamheten vid flygplatsen. De områden 
inom vilka tillkomsten av anläggningar som 
master, torn, bostäder och vårdlokaler med mera. 
kan innebära restriktioner på flygverksamheten 
kallas för influensområden.

Det finns tre typer av influensområden kring en 
flygplats:

• Influensområde med hänsyn till flyghinder.

• Influensområde med hänsyn till flygbuller.

• Influensområde med hänsyn till elektro-
magnetisk störning.

Ställningstagande    
Området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada riksintresset.

Luftfart

Luftfart
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Sjöfartsverket pekar ut de hamnar och farleder, 
samt områden i övrigt, som har sådana speciella 
funktioner för sjötransportsystemet att Sjöfarts-
verket bedömer att de mark- och vattenområden 
som berörs är av riksintresse för kommunikations-
anläggningar enligt MB.

Värdebeskrivning    
Sjöfartsverket har pekat ut Norrköping som kate-
gori A hamn i Transeuropeiska nätverket TEN. 

Motivering     
Sjöfartsverket anser att det är rimligt att hamnar 
som är i den kategorin att de anses vara av den vikt 
att de skall ingå i TEN-T-systemet kategori A även 
skall vara av nationellt svenskt transportpolitiskt 
intresse och förklaras som riksintresse. Någon yt-
terligare speciell motivering eller värde- 
be   skrivning av dessa hamnar synes egentligen ej  
nödvändig då deras nationella betydelse rimligen 
inte kan ifrågasättas. Med utgångspunkt från de 
utpekade hamnarna, anger Sjöfartsverket även 
anslutande huvudfarleder och i vissa fall  
alternativa farleder samt vissa skyddade  
inomskärsleder för genomfartstrafik, farleds-

förträngningar och kanaler för handelssjöfart som 
riksintresse.
Planerade hamnar              
På Händelö och södra Malmölandet planeras 
utbyggnad av befintlig hamnverksamhet. Inre 
hamnen ska frånträdas till förmån för stads-  
utveckling.

Ställningstagande    
Diskussion pågår med sektorsmyndigheter om ny 
definition av riksintresset hamn, som syftar till att 
klargöra hamnens utvecklingsmöjligheter. Samtidigt 
som hamnverksamheten lämnar de inre delarna till 
förmån för stadsutveckling, ska dessa inte längre 
omfattas av riksintresset. Planerade hamnområden 
ska överordnas eventuella andra intressen och 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada  
riksintresset. Det intrång det eventuellt kan 
medföra på andra intressen bedöms som rimligt 
med hänsyn till en långsiktigt hållbar samhälls-
utveckling och hushållning av mark- och  
vattenområden.

Sjöfart
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Sjöfart
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Totalförsvaret 

Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i 
vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra 
fall inte. Dels finns områden i form av övnings- 
och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, 
och dels finns områden som av sekretesskäl inte 
kan redovisas öppet. Huvuddelen av Sveriges kom-
muner är i olika omfattning berörda av riksintres-
set.

Ställningstagande    
Norrköpings kommun kommer att samråda med 
Försvarsmakten och Länsstyrelsen i planärenden 
som kan påverka riksintresset.

Totalförsvaret
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Bilaga 2 – Granskningsyttrande 2017-01-26, Länsstyrelsen Östergötlands län
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Bilaga 2 – Granskningsyttrande 2017-01-26, Länsstyrelsen Östergötlands län
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Bilaga 3 – Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19, Norrköpings kommun
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Bilaga 3 – Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19, Norrköpings kommun
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Skriftligt
Aktualitetsförklaring 2012 av översiktsplanen 
för Norrköpings kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2012-10-15

Arkitektur & stadsbyggnad i Norrköping, 
Dialog-PM, Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings 
kommun 2012

Avfallsplansplan 2013, reviderad avfallsplan 2013 – 
2016, Norrköpings kommun 2014

Cykelplan för Norrköpings tätort, Norrköpings 
kommun, tekniska nämnden 2005

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

Detaljhandelspolicy för Norrköpings kommun, 
Norrköpings kommun 2004

Ditt Hageby, praktikarbete, 
stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun 2013

Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning, 
c/o city, ARQ, Vinnova 2014

Fördjupning av översiktsplanen för Bråvalla, 
samrådshandling, Norrköpings kommun 2015

Fördjupning av översiktsplanen för Händelö, 
Norrköpings kommun 2006

Fördjupning av översiktsplanen för 
Industrilandskapet, Norrköpings kommun 2006

Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum 
och södra Butängen, Norrköpings kommun 2010

Fördjupning av översiktsplanen för stationsområdet 
– Västra Saltängen, Norrköpings kommun 1999

Fördjupning av översiktsplanen för Svärtinge, 
Norrköpings kommun 1984

Fördjupning av översiktsplanen för Åby centrum, 
Norrköpings kommun 1993

Fördjupning av översiktsplanen för Åby, 
samrådshandling, Norrköpings kommun 2014

Fördjupning av översiktsplanen för Åselstad – 
Ensjön, Norrköpings kommun 1991

Förslag till avgränsning av Klinga 
verksamhetsområde, Utredning 
stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun 
2012

Förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns 
vattendistrikt 2015-2021, Vattenmyndigheten Södra 
Östersjön, Länsstyrelsen Kalmar län, 2015

Gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping, Norrköpings kommun 2010

Gemensam klimatvision Linköping-Norrköping, 
Norrköpings kommun 2008

Grönytor och grönområden i tätorter 2010, Sveriges 
officiella statistik, statistiska meddelande MI 12 SM 
1501, maj 2015

Hela staden -argument för en grönblå 
stadsbyggnad, Stad och land nr 183, M Jansson, A 
Persson och L Östman, Movium 2013

Lekplan, Tekniska nämnden 2005

Ljurabäck och Ensjön – översvämningskartering 
och förstudie åtgärder, Rapport, WSP 2014

Marby-Unnerstad detaljplaneprogram, 
Norrköpings kommun/Sweco SFNS, 2005

Miljö- och riskfaktorer, tillägg till översiktsplanen 
för Norrköpings kommun, Samrådshandling 
december 2012

Motala ström – översiktlig inventering, utredning, 
stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun 2014

Motala ström, Himmelstalund och Åbackarna, 
utredning, stadsbyggnadskontoret, Norrköpings 
kommun 2014

Planeringsunderlag
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PM Fredriksdalsgatan och Ingelstagatan, 
Norrköpings kommun 2014.

Program för viss komplettering av bebyggelse mm i 
Ljunga, Stadsplaneringsnämnden 2004

Riktlinjer för Bostadsbyggande, 
Stadsplaneringsnämnden, Norrköpings kommun 
2014

Riktlinjer för dagvattenhantering i Norrköpings 
kommun, Norrköpings kommun 2009

Riktlinjer för parkering i Norrköpings kommun, 
Samrådshandling, Norrköpings kommun 2015

Riktlinjer för tekniska nämndens 
naturvårdsverksamhet, Tekniska nämnden, 
Norrköpings kommun 2012

Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun, 
Norrköpings kommun 2011

Riktlinjer för utveckling av Norrköpings parker, 
Tekniska kontoret, Norrköpings kommun, 2007-
11-15

Rimlighetsbedömning av ”ÖP Staden – 
trafikscenarier”, Trivector 2015.

Ringleder och Johannisborgsförbindelsen, 
Norrköpings kommun 2015.

Sociotopskartering Marielund, Haga, 
Himmelstalund, Eneby, Pryssgården, Fyrby, 
Ingelsta och Lagerlunda, Tyréns 2015

Strukturplan för Johannisborg med närområden, 
Norrköpings kommun 2015.

Strukturstudie för Styrstad med närområde, 
Stadsplaneringsnämnden, Norrköpings kommun 
2008

Trafiksimuleringar för öp Staden, WSP 2015.

Trädgårdsstaden Hageby? – Analys och 
förbättringsförslag för stadsdelen Hageby i 
Norrköping, Stadsbyggnadskontoret, Norrköping 
2012

Utredning om storskaliga översvämningsåtgärder, 
Förstudie, WSP 2015-03-20 

Utveckling av övergripande trafiknät, förenklad 
slutrapport, Norrköpings kommun 2015.

Utvecklingsplan för Himmelstalund, Norrköpings 
kommun 2014.

Vatten och avlopp, Riktlinjer för vatten och avlopp 
i bebyggelsegrupper i Norrköpings kommun, 
VA-gruppen, Norrköpings kommun, 2011-11-29

 

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) 2015-2025, 
VA-gruppen, Norrköpings kommun, antagen av 
stadsplaneringsnämnden 2015-01-27

Vindkraft, tillägg till översiktsplanen för 
Norrköpings kommun, Norrköpings kommun 2013

Vägutredning E22 Norrleden, Trafikverket 2010

Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller, 
Norrköpings kommun 2013

Åtgärdsvalsstudie – Brister i anslutningar mellan 
E4, E22 och Norrköpings hamn, Trafikverket 2015.

Öppna jämförelser 2014, Folkhälsa, Socialstyrelsen, 
Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner 
och landsting 2014

ÖP Staden - trafikscenarier, Norrköpings kommun 
2015.

Östgötakommissionen för folkhälsa – slutrapport, 
2014

Översiktsplan 2002 – utvecklingsplan för staden, 
Norrköping kommun 2002

Översiktsplan ÖP90, Norrköpings kommun 1990 



98

Digitalt
Kartlager från kommunens databas

Kartlager från Länsstyrelsens databas

VISS (VattenInformationsSystem Sverige), 
vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och 
vattenmyndigheten. 

Fokusgrupper och workshops
Medborgardialog med fokusgrupper utfördes av 
Ariom under hösten 2015.

Två workshopar om Norrköpings framtid har 
genomförts 2015, en med deltagare från de 
kommunala förvaltningarna och bolagen, samt en 
med deltagare från näringslivet.
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STADSBYGGNADSKONTORET

Adress: Trädgårdsgatan 21, 601 81 Norrköping
Tel: 011-15 00 00 Fax: 011-15 31 90
E-post: stadsbyggnadskontoret@norrkoping.se
www.norrkoping.se

Stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontoret gör det möjligt för Norrköping att fortsätta 
växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi planerar för nya stadsdelar 
och utvecklar befintliga miljöer. Med respekt för stadens själ och med 
mod och kreativitet skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans.


