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Hur samrådet har bedrivits
Planförslaget har i samrådsskedet varit uppdelat i två delar, inför utställning
är dessa sammanslagna.

Samråd 1
Allmänt samrådsmöte hölls tisdagen den 20 oktober 2009, klockan 18.00 i
Förvaltningshuset Rosens Inre Foajé.
I övrigt har samråd skett genom remissförfarande med de berörda samt med
statliga och kommunala instanser.
Nedanstående synpunkter har inkommit under remisstiden.
Länsstyrelsen

2009-11-17

Kommunala instanser:
Kultur- och fritidskontoret

2009-11-10

Bygg och miljökontoret

2009-11-10

Tekniska kontoret

2009-11-19

Lantmäterimyndigheten

2009-11-09

Brandförsvaret

2009-11-17

Norrköping vatten

2009-11-10

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer
E.ON Elnät

2009-11-11

E.ON Värme Sverige AB

2009-10-02

TeliaSonera Skanova Access AB

2009-11-09

Tele2 Sverige AB

2009-10-01

Berörd allmänhet och fastighetsägare
Fastighets AB LE Lundbergs

2009-11-10
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Synpunktsförfattare 1

2009-11-09

Synpunktsförfattare 2

2009-11-09

Synpunktsförfattare 3

2009-11-06

Hyresbostäder

2009-11-09

Synpunktsförfattare 4

2009-11-10

Sammandrag av inkomna synpunkter
Länsstyrelsen
Allmänt
Gällande översiktsplan för området är översiktsplan för industrilandskapet.
De riktlinjer för markanvändning som ges är att en blandning av funktioner
är önskvärd. Länsstyrelsen instämmer i att detaljplaneförslaget är i enlighet
med översiktsplanen avseende mångfald av användning och verksamheter i
och i anslutning till industrilandskapet. Det är positivt att denna del av
innerstaden i anslutning till industrilandskapet bebyggs.
12 kap. PBL
Planområdet ligger inom riksintresse nr 52, Norrköpings innerstad.
Kärnområdet är industrilandskapet som vittnar om industrialismen med dess
höga markutnyttjande, enhetliga fabriksbyggnader, det strömmande vattnet,
dammar och broar. Det klassiska rutmönstret utgör en del av kärnan.
Planområdet omfattar flera kvarter som har stor betydelse för innerstadens
miljö och stadsliv.
I anslutning till planen bör ett gestaltningsprogram upprättas. Relevanta
utformningsbestämmelser kan skrivas in på plankartan för att säkerställa
gestaltningen av kvarteren och de ingående byggnaderna i enlighet med
riksintresset. Material och gestaltning av tak och fasader mot gaturummet är
särskilt viktiga. Arkitekturen är avtryck av vår tid men ska ha släktskap till
omgivande kvarter avseende volymer, material och färgsättning.
Siktlinjerna behöver studeras och hållas rena från större utkragande element.
Utkragande balkonger kan även mot kvartersgata och allmän platsmark
riskera att skapa en upplevelse av förortsmiljö. Hemvärnsgårdens qbestämmelse regleras per automatik genom 3 kap 12§ i PBL, bestämmelsen
bör preciseras avseende fasader, tak mm.
Arkeologisk slutundersökning kommer att krävas.
Kommentar: Utformningen kommer att ses över ytterligare inför utställning
av planen. Gestaltningsprinciper kommer att medfölja förslaget i
utställningsskedet.

NORRKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadskontoret

4(25)
Vårt diarienummer

SPN 2008/0459

Gestaltningen av kv Kopparkypens byggnader tar sin utgångspunkt i
industrilandskapets byggnader med i huvudsak vertikala uttryck.
Färgskalan är från gult till rött och byggnaderna varierar från fristående
huskroppar till mer sammanhängande kvarter. Det gestaltningsprogram
som gjorts beskriver en arkitektur som utgör en modern nytolkning av den
äldre arkitekturen. Kv Kopparkypen utgör en mellanzon mellan
industrilandskapets knyckiga ad-hoc-karaktär med fristående byggnader
och rutnätsstadens mer strikta mönster som tar över längs S:t Persgatan.
Båda karaktärerna får sitt genomslag i planens struktur. Ett inslag som är
mycket viktigt för upplevelsen av området är att bottenvåningarna
innehåller verksamheter på strategiska ställen. Detta och behovet av
grönytor innebär en kvalitetshöjning i "mellanzonen" för att höja kvaliteten
på hela industrilandskapet.
Områden som ska slutundersökas utmärktes tydligt i undersökningen,
slutundersökning görs efter planens antagande.
Miljö och hälsoaspekter
Då marksanering behövs är det viktigt att dessa blir tekniskt och ekonomiskt
säkerställda innan planen antas. Länsstyrelsen understryker vikten av att
miljökvalitesnormerna avseende partikelhalter och buller följs upp under
fortsatt planarbete.
Exploateringskonsekvenser för Kungsgatans miljö bör särskilt belysas till
följd av förmodad trafikökning. Trafikpåverkan särskilt på det västra
bostadskvarteret inom planområdet måste redovisas.
Det råder osäkerhet om miljökvalitetsnormer för partiklar och NO2 kommer
klaras, frågan måste utredas vidare och redovisas i den fortsatta planeringen.
Kommentar: Synpunkterna noteras och ses över inför utställning och
antagande av planen. Miljökvalitetsnormer angående partikelhalter samt
buller ses över löpande.
Behovsbedömning av MKB
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte
innebär betydande miljöpåverkan. Fortsatt planering bör belysa
konsekvenser för innerstadens trafiksystem, konsekvenser på kulturvärden,
konsekvenser för buller och luftkvalitet samt dagvattenhantering.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret instämmer i att MKB inte är nödvändig
och kommer att belysa övriga frågor under planarbetets gång.

NORRKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadskontoret

5(25)
Vårt diarienummer

SPN 2008/0459

Kommunala instanser
Kultur- och fritidskontoret
Sammanfattning: Det är bra att hemvärnet med tillhörande förrådsbyggnad
bevaras som en del i parkmiljön med Q-märkning. Växtlighet mellan husen
och staketet bör också behållas. Barkeriet längs Kvarngatan kan rivas men
måste föregås av dokumentation av byggnaden.
Vid utformning av ny bebyggelse skall hänsyn tas till rutnätsstadens och
Industrilandskapets karaktär. Rutnätsstadens småskalighets ska kombineras
med Industrilandskapets gyttrighet i placering av byggnader och enhetligt i
utformningen av byggnaderna. Parken ska bli detaljplanens bärande
struktur. Ur antikvarisk synpunkt kan den stora sammanhängande
grönstrukturen komma att påverka det kulturhistoriska värdet av
Industrilandskapet på ett negativt sätt om inte stora krav ställs på
parkmiljön. Ytor med stenläggningar asfalterade gång- och cykelvägar mm
bör bryta av den gröna strukturen för att inte mötet mellan park och
industrilandskapet ska bli för bryskt. Gröna ytor inom och i omedelbar
anslutning till Industrilandskapet har alltid förekommit sparsamt under
industriepoken. Träd och buskar slog rot där det var möjligt längs stränderna
till Strömmen och i svåråtkomliga delar av kvarteren. Trädgårdar
koncentrerades till fabriksägarens bostad. Generellt kan man säga att de
gröna ytorna inom industrilandskapet är näst intill obefintliga ju längre
nedströms man kommer. Den karaktären bör behållas så långt möjligt.
Kommentar: Utformning av parken ses över inför utställning av planen i
samarbete med kommunens ”stadsträdgårdsmästare”. En park i området
blir en tillgång för boende i närområdet och lekplats för barn planeras
vilket saknas i närområdet idag. Parken ersätter den parkmark som
planlagts men inte byggts i anslutning till S:t Persgatan. Delar av
parkområdet avsätts för förskoleverksamheten.
För Bergskvadraten 1 har bedömningen inför utställning gjorts att
byggnaden inte har ett sådant bevarandevärde att den skyddas genom Q.
Bestämmelserna BCP i 2 våningar (bostäder, centrum, parkering) ersätter
tidigare bestämmelse. Bestämmelsen hindrar inte att byggnaden ändå
bevaras samt är given användning flexibel.

Bygg och miljökontoret
Miljö och hälsoskydd
Sammanfattning: I planbestämmelserna finns uppgifter om
undantagsreglerna för buller samt information om rapportering av
eventuella markföroreningar. Vad gäller buller hänvisas i planbeskrivningen
till Tekniska kontorets bullerkartläggning som visar att nybyggnation inte
klarar gällande riktvärden. Om den detaljerade bullerutredningen visar att
riktvärdena kan klaras bör inte dessa undantagsregler finnas med som
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upplysning. Tillämpning av undantagsregeln bör ske restriktivt och endast i
undantagsfall.
Upplysningen om markföroreningar bör tas bort då detta regleras i
lagstiftning. Upplysningen kan finnas kvar i planbeskrivningen.
Kommentar: Bullerutredningen har uppdaterats och kommer att inarbetas i
planförslaget. Bullerproblematiken ses som möjlig att hantera.
Uppgifter gällande tillkommande trafik saknas i planbeskrivningen.
Miljökvalitetsnormen på Kungsgatan klaras inte idag därför bör en
trafikutredning genomföras. Detta för att tillförsäkra intressenterna att
projektet verkligen kan genomföras.
Det hade varit bra om detaljerad bullerutredning och utredning av
markförorening hade utförts innan planförslaget utsändes för yttrande.
Resultaten kan ha betydelse för byggnaders användning och även
utformning.
Kommentar: Bullerutredning och trafikutredningen kompletteras inför
utställning.
Bygglov
Sammanfattning: Bygglov har reflekterat över att planen är mycket
detaljstyrd men förutsätter att det är viktigt för områdets karaktär att dessa
planer finns. Allt för detaljerade bestämmelser brukar innebära mindre
avvikelser varför syftet med alla detaljer bör redovisas i planbeskrivningen.
Kommentar: Planen styr i detalj de delar som är viktiga för karaktären i
området. Viss justering kommer att ske inför utställning. Detaljerade
beskrivningar kommer att förtydligas i planbeskrivningen där detta saknas.
Även ett gestaltningsprogram finns för att säkerställa dess karaktär.
När det gäller föreskrivet antal våningar önskas ett förtydligande om IIIVIII avser minst tre våningar eller om det är tillåtet att bygga lägre samt om
sutterängvåningarna ska ingår i dessa våningstalet.
Kommentar: Höjder på byggnaderna ses över och kommer att revideras
inför utställning. Skrivelser om vilka höjder som tillåts förtydligas. Kontakt
med bygglovskontoret tas inför utställning av planen.
I genomförandeskrivningen står att bygglov inte kan lämnas förrän
erforderlig fastighetsbildning är genomförd och har vunnit laga kraft. Detta
kan komma att skapa problem för exploatören om tidplanen är pressad då
handläggningstiderna för fastighetsförrättningar ofta är långa. Bygglov
beviljas vanligtvis innan förrättning vunnit laga kraft med villkor om att
bygglovet gäller under en förutsättning att fastighetsreglering kan göras.
Kommentar: Fysisk planering tar till sig synpunkten och ändrar i
genomförandebeskrivning för att underlätta hanteringen.
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Tekniska kontoret
Gator/Trafik
Sammanfattning: Vid fastigheten Backen 9, norra gränsen mot Kvarngatan
föreslår detaljplanen parkmark men en mindre justering måste utföras för att
bredda Kvarngatan. Just förbi hörnet på fastigheten Kvarnholmen 2 är
trottoaren extremt smal och gatubredden bör vara 10 meter förbi hörnet.
Eftersom fastigheten är skyddad och inte får rivas är enda möjligheten att
minska ner parkmarken mot gatans motsatta sida cirka tre meter. Idag
används marken till parkering. Exakt avgränsning för lokalgatan bör
fastställas ihop med tekniska kontoret.
Det ska finnas trottoarer på Kvarngatans båda sidor.
Vid parkens koppling mot Holmentorget ska exploatören bekosta en
byggnation av en hastighetssänkande passage.
Kommentar: Gatan ingår inte i planområdet, samtal med tekniska kontoret
avser lösa frågan. Parkmarken är mycket viktig och en noggrann avvägning
av trafik och park kommer att göras.
Bekostande av hasighetssänkande passage ses över i exploateringsavtal.
Kapitel 2.6.1, Då endast delar av de planerade miljöförbättrande åtgärderna
är beslutade vill tekniska kontoret understryka vikten av att de beskrivna
reduceringarna av trafiken kommer till stånd så att en tillräckligt god
närmiljö erhålls.
Kapitel 2.7, Det är viktigt att man i så stor utsträckning som möjligt strävar
efter att få bra tillgänglighet på den allmänna platsmarken. Ibland är trappor
oundvikliga i utemiljön, ex vid Klockgjutaregatan, men dessa ska också
tillgänglighetsanpassas med hjälp av kontrastmarkeringar och ledstänger så
att synsvaga kan använda dem.
Kommentar: Området anpassas i största möjliga mån, tillgänglighetsanpassningen som nämns ovan regleras inte i detaljplan. Förslaget
utarbetas så att tillgänglighetsanpassning är möjlig, dock är trappor
oundvikligt vid ex Klockgjutaregatan.
Kollektivtrafik
Planbeskrivningen föreslås nämna hur området försörjs med kollektivtrafik
även om det inte omedelbart berör kollektivtrafikens infrastruktur.
Kommentar: Tillägg görs i planbeskrivningen.
Färdtjänst / skolskjuts
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Det är viktigt att säkerställa framkomligheten till fastigheterna även för
personer med funktionsnedsättningar.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Tillgänglighetsanpassning görs, detta
regleras dock inte särskilt i detaljplanen.
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Avfallshantering
Automatiserade system t ex sopsug och kvarnsystem rekommenderas för
nya bostadsområden i innerstaden. Utrymmen för grovavfall, el-avfall och
eventuellt återvinningsmaterial behövs. Vid blandning av lokaler och
bostäder rekommenderas separata avfallsutrymmen. Sluttande mark som är
fallet inom planområdet påverkar ofta avfallshanteringen. Innan
avfallshanteringen planeras mer i detalj, ex placering av soprum, bör samråd
ske med tekniska kontorets driftavdelning.
Kommentar: Styrning av läge på soprum regleras inte i detaljplanen utan
hanteras i bygglovskedet. Precisering av särskilt system för avfallshantering
hanteras inte i detaljplanen.

Lantmäterimyndigheten
Sammanfattning: Ingen erinran.
I genomförandebeskrivningen bör anges att servitut ska bildas för att
säkerställa tillgänglighet för allmän gång- och cykeltrafik (x1).
Om plangränsen i öster, mot Klockgjutaregatan, ska följa fastighetsgränsen
bör plankartan justeras så att gränserna överensstämmer.
Som upplysning kan nämnas att fastigheterna Kopparkypen 3,17,19 och 31
har samreglerats till Kopparkypen 18.
Kommentar: Synpunkterna noteras och ses över innan planen ställs ut.

Brandförsvaret
Sammanfattning: Brandförsvaret har inget att erinra. Då vissa av
byggnaderna kommer hålla sådan höjd som kräver att brandförsvaret är
behjälpliga med stegfordon vid eventuell utrymning måste det finnas
möjlighet för uppställning av dessa fordon.
Kommentar: Synpunkterna noteras.

Norrköping vatten
Sammanfattning: Ingen erinran.
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Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer
EON Elnät Sverige AB
Sammanfattning: E.ON Elnät har 10 kV och 0,4 kV nät i området samt en
nätstation. Vi kommer eventuellt behöva anpassa/förstärka befintlig
nätstruktur för att klara exploateringen inom området. E.ON förutsätter att
anläggningarna kan stå kvar i befintligt läge och att eventuell ombyggnad
eller flytt bekostas av den som begär detta.
E.ON vill tidigt samråda om eventuella förändringar eller åtgärder i befintlig
eldistributionsanläggning
Planbestämmelserna skall säkerställa att det minsta avståndet på 5 meter
mellan transformator och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag
upprätthålla.
Kommentar: Kontakt med E.ON Elnät finns, detta kommer att utredas
vidare under planarbetets gång.

EON Värme Sverige AB
Sammanfattning: Har inget att erinra. Möjlighet att finns att leverera både
värme och kyla till den planerade utbyggnaden i områden.
Kommentar: Hanteras inte i detaljplanen.

TeliaSonera Skanova Access AB
Sammanfattning: Telia Sonera Skanova Access AB har en markförlagd
ledning längs med södra sidan av Kvarngatan, delar längs med norra sidan
av St Persgatan samt längs med befintlig väg genom planområdet som
planeras för park.
Skanova förutsätter att ledningarna som korsar parkområdet kan ligga kvar i
oförändrat läge. Ledningarna längs med gatorna ligger precis utanför
planområdet vilket gör det svårt för Skanova att i nuläget bedöma hur
genomförandet av planen påverkar ledningarna. Skanova önskar generellt
att så långt möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för
att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden
bekostar den.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Kontakt är upprättad mellan exploatör
och Skanova.
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Tele2 Sverige AB
Sammanfattning: Ingen erinran.

Berörd allmänhet och fastighetsägare
Fastighets AB LE Lundbergs
Sammanfattning:
Plankarta
-

Två-tre punkthus i nordvästra hörnet bör tillåtas högre våningsantal
än vad som anges i plankartan
Beteckningen P (parkering) bör läggas till inom samtliga kvarter
Kan handikapparkering tillåtas på gatu-/parkmark för att tillgodose
lagkravet om 25 meter från entré?
Våningsantalsformuleringen bör ändras från ”föreskrivet antal” till
”högst antal”

Kommentar: Synpunkterna ses över tillsammans med Lundbergs.

Synpunktsförfattare 1
Sammanfattning: Ägare till kv. Hornet 18 i Norrköping. Konsekvenserna av
föreslagen bebyggelse blir betydande för boende i fastigheten på Hornet 18.
De sexvåningshus som planeras på flankerna av denna byggnad som följs av
8 våningshus ner mot Kvarngatan. Denna stadsbyggnadsidé att sluta
gaturummet mot S:t Persgatan kommer i detta utförande även innebära att
det låses med följd att boende i flankerna till fastigheten på Hornet 18 upp
till fjärde våningen utestängs från den parkmiljö som anges. Detta är
oacceptabelt och rimligt är att reducera tänkta sex och åtta våningar till fyra
och sex våningar för att anpassa bebyggelsen till befintlig byggnation.
På samrådsmötet förstod jag att bärande skäl för de tänkta höghusen är
ekonomiska, det gäller att nyttja marken för så mycket lägenhetsyta som
möjligt. Hänsyn måste tas till boende i angränsande fastigheter. Därtill
kommer den ökade belastningen av biltrafik på S:t Persgatan med
konsekvenser i form av avgaser och buller för närboende.
Det är positivt att marken bebyggs, förutsätter att tillgång till bilparkering
skapas men är emot den höghusbebyggelse som planen anger.
Kommentar: Höjden på bebyggelsen är inte enbart ett resultat av ekonomi. I
Norrköping finns en stor del höga hus, bedömningen har gjorts att platsen
tål en högre bebyggelse. Då området bebyggs kommer delar av den
befintliga bebyggelsen få ändrad utsikt. Planförslaget kommer att justeras
innan utställning.
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Synpunktsförfattare 2
Sammanfattning: Största anledningen att flytta till mitt boende är utsikten
från mitt köksfönster över Gull-Olle och Kolmården, detta kan nu försvinna.
Kommentar: Utsikt från befintliga bostäder i anslutning till planområdet
kan komma att förändras. Det finns efterfrågan på bostäder i Norrköping,
detaljplanen för kv Kopparkypen med flera fyller många av de behov som
eftersöks.

Synpunktsförfattare 3
Sammanfattning: Synpunkterna gäller Kopparkypen söder respektive norr. I
plankartan för kv. Kopparkypen nämns fyra till sex våningar. Plankartan
och planbeskrivningen överensstämmer ej då det i planbeskrivningen står
fyra till fem våningar samt ett suterrängplan. Vår önskan är att byggnaderna
i detaljplanen ska ha en våningshöjd jämförbar med omkringliggande
bebyggelse i kvarteret.
I detaljplan föreslås byggnation av sex våningar i anslutning till
Kopparkypen 45 som består av fyra våningar. Skillnaden med två våningar
tycker vi är synnerligen stor då dessa byggnader ska knyta an till varandra.
Vi önskar att dessa ska vara i samma höjd.
Tänkt byggnad utmed Kvarngatan anser vi ska vara i samma höjd som
byggnaden på motsatt sida gatan (Gropen), det vill säga två till tre våningar.
Vi önskar att bebyggelsen ska följa HSB:s fastighet utmed Källvindsgatan
(S:t Persgatan 43) dvs. tripp – trapp – trullkänsla som en trappa.
Vårt förslag på våningar för kvarteret Kopparkypen är tre till fyra våningar.
Kommentar: I Norrköping finns en stor del höga hus, bedömningen har
gjorts att platsen tål en högre bebyggelse. Då området bebyggs kommer
delar av den befintliga bebyggelsen få ändrad utsikt. Planförslaget kommer
att justeras innan utställning. I närliggande kvarter finns varierat antal
våningar varav några med 7-8 våningar.

Hyresbostäder
Sammanfattning: Ser positivt på att det bebyggs. Möjlighet till lokaler för
centrumverksamhet och kontor samt ett tydligt inslag av bostäder vill bidra
till områdets attraktivitet. Beträffande den det av planområdet som gränsar
mot Källvindsgatan /Kvarngatan är vår uppfattning att planen bör tillåta
uppförande av punkthus utmed Kvarngatan. Huskroppar i form av punkthus
ger ett luftigare intryck och fler siktlinjer. I detta fallet med intressanta
utblickar över industrilandskapets karaktärsbyggnader så som värmekyrkan
och strykjärnet.
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Kommentar: Plankartan justeras inför utställning, både typ av hus samt
hushöjd kommer att se över.

Synpunktsförfattare 4
Sammanfattning: Det är bra att det planeras att byggas i området och att en
park läggs in, denna hade gärna fått bli större.
Det är inte bara att husen byggs med för många våningar särkilt inom
kvarteret Backen. Att husen tillåts bli högre på den södra sidan om
Kvarngatan än den norra ger ett felaktigt intryck och skuggar
industrilandskapets nuvarande bebyggelse. Här borde den naturliga
sluttningen få råda och bli mindre så att sluttningen finns kvar i landskapet.
Låt det estetiska intrycket styra och inte det ekonomiska. Det går säkert att
få ekonomi utan att överexploatera.
På sidan 12 i planbeskrivningen står att kv. Backen tillåts bli högre än
intilliggande bebyggelse. ”Ett tydligt avtryck i stadsbilden bedöms förstärka
upplevelsen av Industrilandskapets kraftfulla gestalt”. Detta håller jag inte
med om utan anser det får helt motsatt effekt. Tidigare bebyggelse har haft
1-2 våningar.
Trafiken bör belysas mer. Idag körs det fort på både Kvarngatan och S:t
Persgatan. Något behöver göras för att minska trafik och hastighet. På S:t
Persgatan är det trångt och inget att rekommendera för cyklister.
Det är tveksamt till om de planerade p-platserna kommer att räcka till då
många försvinner vid byggnation. Visualiseringscentret kommer ju också
medföra många besökande.
Kommentar: Höjden på bebyggelsen är inte enbart ett resultat av ekonomi. I
Norrköping finns en stor del höga hus, bedömningen har gjorts att platsen
tål en högre bebyggelse .Industrilandskapet innehåller ett stort antal höga
byggnader och trots att tidigare bebyggelse inom planerat område varit en
lägre typ av bebyggelse så är det lämpligt att utnyttja byggande på höjden i
detta centrala läge. Då området bebyggs kommer delar av den befintliga
bebyggelsen få ändrad utsikt. Planförslaget kommer att justeras innan
utställning.
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Samråd 2
Allmänt samrådsmöte hölls torsdagen den 4 november 2010, klockan 18.00
i Visualiseringscenter C efter föregående annonsering i lokalpressen. I
övrigt har samråd skett genom remissförfarande med de berörda samt med
statliga och kommunala instanser.
Nedanstående synpunkter har inkommit under remisstiden.
Länsstyrelsen

2010-11-16

Kommunala instanser:
Kultur- och fritidskontoret

2010-11-12

Bygg och miljökontoret

2010-11-17

Norrköping vatten AB

2010-11-17

Lantmäterimyndigheten

2010-11-15

Tekniska kontoret

2010-11-17

Räddningstjänsten

2010-11-10

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer
E.ON Värme Sverige AB

2010-11-05

E.ON Elnät Sverige AB

2010-11-15

TeliaSonera Skanova Access AB

2010-11-04

Tele2 Sverige AB

2010-10-20

Berörd allmänhet och fastighetsägare
Klövern

2010-11-25

Riksbyggenförening Norrköpingshus 25

2010-11-16

Synpunktsförfattare 5

2010-11-15

Byggherre, intressenter
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Övrigt inkomna synpunkter
Synpunktsförfattare 6

2010-11-26

Sammandrag av inkomna synpunkter
Länsstyrelsen
Sammanfattning:
Kontroll enligt 12 kap PBL
Kulturmiljöns riksintresse
Planområdet berör riksintresset, Norrköpings innerstad KE 52. Föreslagen
bebyggelsen kommer starkt att påverka såväl stadsplan som siluett och
karaktär inom en central del av industrilandskapet. Kvartersform följs till
stora delar och volymerna är någorlunda proportionerade tillomgivande
bebyggelse, samt avriven bebyggelse ersätts anser inte Länsstyrelsen att
planen inte kommer att utgöra påtaglig skada på riksintresset.
Det torg som föreslås kommer att skapa en ny allmän central plats i centrala
industrilandskapet och kompletteras med en ny karaktärsbyggnad som
kommer att bilda fond längs Kungsgatan och Kvarngatan. Den nya
byggnaden i fonden av Kungsgatan kommer få stor inverkan på
stadsrummet.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret instämmer med länsstyrelsen att den
nya byggnaden vid Kungsgatan/Kvarngatan kommer att få stor inverkan på
stadsrummet. Stor vikt läggs på utformning av denna. Ett
gestaltningsprogram ligger till grund för att säkerställa en hög kvalitet på
den nya bebyggelsen.
Miljökvalitetsnormer
Hur den nya bebyggelsen påverkar miljökvalitetsnormer avseende partiklar
och NO2 måste klargöras. Länsstyrelsen vill understryka vikten av att
miljökvalitetsnormerna och det beslutade åtgärdsprogrammet avseende
partiklar följs upp under det fortsatta detaljplanearbetet. Länsstyrelsen anser
att frågan behöver belysas i en MKB.
Miljökvalitetsnormer för vatten gäller sedan 2009 vilket berör bland annat
Motala Ström som ska ha uppnått en god ekologisk potential senast 2021.
Länsstyrelsen ser det som angeläget att planens påverkan på omgivande
vattenmiljö, framförallt via dagvattenavrinning och grundvatten ses över i
planarbetet.
Kommentar: Någon särskild MKB anses inte behövas utan frågorna kan
belysas i planhandlingar och kommande utredningar. Kommunen bedömer

NORRKÖPINGS KOMMUN
Stadsbyggnadskontoret

16(25)
Vårt diarienummer

SPN 2008/0459

att eventuella problem är möjliga att lösa. Vad gäller miljökvalitetsnormer
avseende partiklar och NO2 har detta följts upp under arbetets gång och
gränserna har inte överskridits, frågan kommer att fortsätta följas upp
under planarbetets gång.
Hälsa och säkerhet
Bullerstörningar, främst längs Kungsgatan, måste ses över. Anpassning av
bebyggelsen för att klara detta måste utredas närmare och säkerställas i
detaljplanen. Detta bör belysas i en MKB.
Misstänkta föroreningar finns inom planområdet. Länsstyrelsen ser det som
mycket angeläget att sanera förorenade markområden säkerställs vid
detaljplaneläggningen. Om detta inte kan utföras innan detaljplanen antas
anser Länsstyrelsen att detaljplanen ska förses med en planbestämmelse som
reglerar att sanering ska ha utförts innan bygglov får ges.
Kommentar: Buller och luft har setts över inför planens utställning. Någon
särskild MKB anses inte behövas utan frågorna kan belysas i
planhandlingar och i kommande utredningar. Kommunen bedömer att
eventuella problem är möjliga att lösa.
Frågan angående marksanering kommer att ses över i samråd med
miljökontoret.
Behovsbedömning
Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning att planen ej kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan, utan anser att en MKB bör upprättas.
Denna bör behandla luftmiljö, vatten, buller och förorenad mark.
Kommentar: Kommunen anser att frågorna är möjliga att belysa utan att en
särskild miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Allmänt och rådgivande
Länsstyrelsen ser positivt på planens övergripande intentioner – att
komplettera innerstaden i anslutning till industrilandskapet med ny
bebyggelse med varierande inriktning.
Kulturmiljö
Bostadsbebyggelse med stora glasytor föreslås i korsningen
Kungsgatan/Kvarngatan, detta kan upplevas som främmande i förhållande
till omgivande bebyggelse som präglas av putsade eller murade bastanta
strukturer. Det kan finnas skäl att ytterligare behandla utformningen av den
tilltänkta bebyggelsen med hänsyn till omgivande kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse.
Det är önskvärt att skyddsbestämmelserna (q) för de befintliga byggnaderna
bör preciseras så att kommunens intentioner med bevarandet tydligare
framgår.
Kommentar: Kommunen anser att platsen klarar en avvikande byggnad.
Detta kommer att studeras vidare i fortsatt planering. Det
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gestaltningsprogram som medföljer planen bedöms tillsammans med
bestämmelser på plankartan säkerställa att den nya bebyggelsen passar väl
in i industrilandskapets karaktär.
Skyddsbestämmelserna ses över och anpassas där det anses nödvändigt.
För Bergskvadraten 1 har bedömningen inför utställning gjorts att
byggnaden inte har ett sådant bevarandevärde att den skyddas genom Q.
Bestämmelserna BCP i 2 våningar (bostäder, centrum, parkering) ersätter
tidigare bestämmelse. Bestämmelsen hindrar inte att byggnaden ändå
bevaras samt är given användning flexibel.
Upplysningar om tillstånd och dispenser mm som kan krävas
Det är bra om planen innehåller en upplysning om att schaktningsåtgärder
kräver tillstånd enligt kulturminneslagen. Inför plangenomförandet vill
Länsstyrelsen påminna om att ansökan om arkeologisk slutundersökning
skall insändas till Länsstyrelsen i god tid innan planerade arbeten ska
utföras.
Kommentar: Synpunkterna noteras men är inte en fråga som regleras i
detaljplanen.

Kommunala instanser
Kultur- och fritidskontoret
Sammanfattning: Planförslaget är ur kulturmiljösynpunkt väl genomtänkt
och stor hänsyn har tagits till att anpassa den nya bebyggelsen och
kvartersmiljön till Industrilandskapet och den gamla rutnätsstaden.
Kopparkypen 34 har fått högsta bevarandeklass i Norrköpings kommuns
byggnadsinventering. Det är bra att byggnaden får Q och q märkning. I
bottenvåningen är fönstrena utbytta med reducerad yta och några fönster är
igensatta mot gatan med fönsterpartier inklädda i plåt. Ur antikvarisk
synpunkt skulle det vara värdefullt om de ursprungliga fönstrena
återskapades. Den andra befintliga byggnaden, en lägre fabriksbyggnad med
högt tak har föreslagits Q och q, vilket är bra även om denna inte har ett lika
stort antikvariskt värde som den längs Kungsgatan.
Kommentar: Fysisk planering instämmer med synpunkterna, återställande
av fönsterpartier bestäms inte i planen men framförs till berörd part.
För Bergskvadraten 1 har bedömningen inför utställning gjorts att
byggnaden inte har ett sådant bevarandevärde att den skyddas genom Q.
Bestämmelserna BCP i 2 våningar (bostäder, centrum, parkering) ersätter
tidigare bestämmelse. Bestämmelsen hindrar inte att byggnaden ändå
bevaras samt är given användning flexibel.
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Bygg och miljökontoret
Sammanfattning:
Miljö och hälsoskydd
I planbeskrivning en under rubriken Luftkvaliteter redovisas att med de
åtgärder som tekniska kontoret ska genomföra bedöms inte några
miljökvalitetsnormer för luft överskridas. Detta påstående är inte helt
korrekt. Mätningar har pågått sedan 2007 på Kungsgatan. Normen har
överskridits 2007, 2008, 2009, och troligen även 2010. Tekniska kontoret
arbetar med att få ner halterna. Dammbindningsmedel har spridits, trots
spridning har miljökvalitetsnormen överskridits. Genomförda och planerade
åtgärder säkerställer inte att miljökvalitetsnormen hålls. Trafik- och
luftkvalitetsutredningar måste tas fram för att visa hur miljökvalitetsnormen
ska klaras.
Kommentar: Fysisk planering tar till sig synpunkterna. Enligt senare
beräkningar kommer detta att klaras.
I kapitlet om buller redovisas olika nivåer inom planområdet och vid
angränsande fastigheters fasad. Enligt tekniska kontorets bullerkartläggning
hamnar den ekvivalenta nivån vid fasad på Kungsgatan på ca 66-67 dBA.
Den påbörjade utredningen måste visa hur man klarar riktvärdena.
Kommentar: Bullerutredningen har reviderats inför utställningen.
Planhandlingarna uppdateras med nya uppgifter. Placering och utformning
av bebyggelse påverkar att bullernivåerna klaras.
Övrigt
Bullerutredningen måste inväntas och granskas för uppfattning om planens
konsekvenser.
Kommentar: Den bullerutredning som tagits fram kompletteras och används
som underlag i fortsatt planering. Fysisk planering kommer föra
diskussioner med bygg- och miljökontoret.
Bygglov
Det ringprickade området har beteckningen CK men byggrätten på den
ringprickade marken avser komplementbyggnader till bostäder. Bygglov
anser att komplementbyggnader även kunde tillåtas till CK då dessa kan
komma i behov av mindre cykelförråd eller miljöhus.
Kommentar: Fysisk planering instämmer och kompletterar inför utställning.
Den byggbara marken inom området CK kan bara bebyggas om området
intill (BCKS) också bebyggs med centrum och kontor. Om området intill
bebyggs med bostäder eller skola verkar det inte troligt att den smala
remsan som blir över kan användas ensam till centrum eller kontor. Bygglov
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ifrågasätter om inte området skulle kunna bebyggas även om området intill
bebyggs med bostäder eller skola. Till exempel skulle man kunna vilja
bygga trapphus eller miljöhus på remsan.
Kommentar: Planförslaget ses över och kompletteras inför
utställningsskedet. Bygglovkontorets synpunkter beaktas.
Inom område Q finns möjlighet att bevilja bygglov för flera olika ändamål
så länge de anpassas till byggnadens kulturvärden. För flertalet
verksamheter kommer krav på sophantering. Ett stort område har försetts
med prickmark vilket betyder att inget kan byggas här. Inom det prickade
området bör miljöhus kunna få uppföras för att undvika kommande
planändringar.
Kommentar: Området som skulle kunna vara möjliga för miljöhus och
liknande ses över inför utställning.

Norrköping vatten
Sammanfattning: Ingen erinran.

Lantmäterimyndigheten
Sammanfattning: Ingen erinran.
I planbestämmelserna står att område med BCK får uppföras över gatumark.
På plankartan visas dock områden inom kvartersmark.
Den befintliga transformatorstationen bör bekräftas i planen genom Eområde.
Planen bör omfatta hela fastigheten Bergskvadraten 1, för att undvika en
mindre del mot Källvindsgatan (ca 5kvm) fortsätter vara allmän plats. I
genomförandebeskrivningen bör förtydligas angående kvartersmark som ska
bli allmän plats.
Kommentar: Synpunkterna noteras och ses över innan planen ställs ut.
Transformatorstationen inom kvarteret Bergskvadraten kommer att tas bort.

Tekniska kontoret
Sammanfattning: Gällande detaljplan säger in- och utfartsförbud längs
Kungsgatan för att säkerställa trafiksäkerhet för gång – och cykeltrafik ska
detta bibehållas.
Kommentar: Utfartsförbud läggs till på plankartan.
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I planbeskrivningen, Gator och trafik, beskrivs att tekniska kontoret under
2009-2013 kommer att utföra åtgärder på Kungsgatan som kommer att
medföra att trafikmängden minskar med 4000 fordon. Det beskrivs även att
lugnare och jämnare tempo ska uppnås genom att bygga om fler platser
utmed Kungsgatan med liknande utformning som Skvallertorget och att
genomfartstrafiken förväntas minska med 10 procent. Tekniska kontoret vill
påtala att alla vidare åtgärder på Kungsgatan är strukna ur tekniska
nämndens budget. De enda åtgärder som genomförs är de som slutfördes
oktober 2010 (nya busshållsplatser, ny typ av beläggning, upphöjd passage
vid visualiseringscenter). Då inga andra åtgärder planeras kan man inte
garantera att andelen biltrafik och tung trafik kommer att minska så som
antas i planbeskrivningen.
I planbeskrivningen, Luftkvalitet, redovisas att de åtgärder som tekniska
kontotret ska genomföra på Kungsgatan bedöms gällande
miljökvalitetsnormer inte överskridas. Idag är partikelhalterna väldigt höga
på Kungsgatan och miljökvalitetsnormen överskrids. Mätningar av partiklar
(PM10) har pågått sedan 2007 och dessa visar att miljökvalitetsnormen har
överskridits 2007, 2008 och 2009. Eftersom inte alla planerade åtgärder på
Kungsgatan kommer att genomföras går det inte att anta att
miljökvalitetsnormen kommer att klaras till följd av dessa åtgärder. Planen
innebär att gaturummet längs Kungsgatan sluts ytterligare vilket kan leda till
att ventilationen i gatan försämras och att luftkvaliteten blir sämre. I
planarbetet måste en trafikutredning med luftkvalitetsberäkningar tas fram
för att visa hur miljökvalitetsnormen klaras.
Kommentar: Ur åtgärdsprogrammet som upprättades 2006 för att
miljökvalitetsnormen för partiklar skulle klaras har olika åtgärder
genomförts. Bland annat så har en ny beläggning lagts på gatan vilken
förväntas ge en snabb effekt på partikelhalterna. Miljökvalitetsnormen har
klarats efterföljande år.
Det är positivt att bullerutredning har påbörjats och det är viktigt att
utredningen visar på hur man ska klara riktvärdena enligt
infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Utredningen måste inkludera
trafikbuller från alla gator runt kvarteret. Enligt tekniska kontorets
bullerkartläggning hamnar den ekvivalenta ljudnivån vid fasad mot
Kungsgatan runt 66 dBA vilket är höga nivåer.
Kommentar: Bullerutredningen har reviderats, planhandlingarna
kompletteras. Vissa avsteg måste göras vid bostäder belägna Kungsgatan –
Kvarngatan.
Några av de parkeringsplatser som planeras i garage bör vara allmänt
tillgängliga, liknande lösning som i parkeringshuset Gåsen, för att tillgodose
det parkeringsbehov som finns för besökande till Visualiseringscenter,
Arbetets museum, Industrilandskapet och Louis de Geer. In och utfart ska
ske via Kvarngatan eller Källvindsgatan.
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Kommentar: Allmänna parkeringar kommer att finnas i området. Detta
regleras dock inte i detaljplanen.
I planbeskrivningen beskrivs att turistbussar ska ges möjlighet att släppa av
resenärer längs Kungsgatan. En yta ska sättas av i sektionen och utformas
som en torgyta med funktion som busshållsplats. Då ytan inte används för
på- och avstigning kan ytan nyttjas som förlängd trottoar. Bör beskrivas och
illustreras ytterligare.
Kommentar: Lösning för turistbussar har planerats så som ovan är
beskrivet. Beskrivning av detta kompletteras i planbeskrivningen.
I genomförandebeskrivningen framgår två alternativ på ansvarsfördelning
av byggnation på allmän platsmark. Då tekniska nämnden blir ansvarig för
att sköta denna är det av stor vikt att det också är tekniska nämnden som
ansvarar för byggnationen, vilken däremot ska bekostas av exploatören.
Kommentar: Genomförandebeskrivningen kompletteras.
Färdtjänst och skolskjuts
Det är viktigt att färdtjänstfordon har god framkomlighet och
angöringsplatser.
Avfallshantering
Verksamheterna och bostäderna kommer att generera en hel del avfall. För
att minska risken för köbildning i samband med hämtning bör detta ske inne
på gården. Arbetsmiljöverket blir allt strängare vad det gäller dragavstånd,
sopbilens uppställningsplats bör därför inte vara mer än 10 meter från
avfallsutrymmena. Chaufförerna bör inte behöva backa för att hämta
avfallet. Vid placering och utformning av avfallsutrymmen bör samråd ske
med tekniska kontorets driftavdelning.
Kommentar: Styrning av läge på soprum regleras inte i detaljplanen utan
hanteras i bygglovskedet. Möjlighet för hantering av avfall beaktas.

Räddningstjänsten
Sammanfattning: Ingen erinran.

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer
EON Värme Sverige AB
Sammanfattning: Har inget att erinra. Möjlighet att finns att leverera både
värme och kyla till den planerade utbyggnaden i områden.
Kommentar: Hanteras inte i detaljplanen.
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E.ON Elnät Sverige AB
Sammanfattning: Ingen erinran.

TeliaSonera Skanova Access AB
Sammanfattning: Telia Sonera Skanova Access AB har befintliga
anläggningar inom planområdet, de ledningar som kan komma att beröras
går utmed Kungsgatan.
Skanova önskar så långt som möjligt behålla befintlig teleanläggning i sitt
nuvarande läge och förutsätter att exploatören bekostar förändringar i
telenätet om det behövs.
Skanova önskar att eventuella åtgärder till följd av planförslaget framgår av
genomförandebeskrivningen.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Genomförandebeskrivningen
kompletteras i de fall teleledningar måste flyttas. Kontakt är upprättad
mellan exploatör och Skanova.

Tele2 Sverige AB
Sammanfattning: Enligt bifogad karta har Tele2 kanalisation inom området.
Vid eventuell flytt av kanalisation förutsätts att exploatören bekostar detta
samt att vi kallas till framtida uppstartsmöten.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Uppstartsmöte för detaljplanen har
redan varit. Önskas ytterligare kontakt tas detta med planhandläggare.
Exploatören ansvarar för eventuella uppstartsmöten inför byggstart.

Berörd allmänhet och fastighetsägare
Klövern
Sammanfattning: Inget att erinra.

Riksbyggenförening Norrköpingshus 25
Efter informationen ställer sig föreningen positiva till tankegången att
utveckla och förbättra området. Det kommer att öka attraktiviteten i området
och därmed intresset för att bosätta sig i föreningen.
Höjden på husen som fått beteckningen BCKS där det idag är
parkeringsplatser ska enligt planen bli 5 våningar högt. Trots nivåskillnaden
kommer det att försämra utsikten och därmed ljusinsläppet för flera av de
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boende. Önskemålet är att det byggs högst 4 våningar. Taklutningen har
också betydelse varför även 4 våningar kan innebära försämring jämfört
med idag.
Kommentar: Höjder kommer att ses över i det fortsatta planarbetet. Platsen
tål en högre bebyggelse. Industrilandskapet innehåller ett stort antal höga
byggnader och trots att tidigare bebyggelse inom planerat område varit en
lägre typ av bebyggelse så är det lämpligt att utnyttja byggande på höjden i
detta centrala läge. Då området bebyggs kommer delar av den befintliga
bebyggelsen få ändrad utsikt.
Parkeringsproblem råder idag inom området. Föreningens carports och
parkeringsplatser räcker inte då behovet är större och många hänvisas till
boendeparkering. Denna är begränsad till gator/sträckor och det är redan
idag problem att hitta parkeringsplats på gatan när det samtidigt pågår
aktiviteter i Visualiseringcentrat, Louis de Geer och Flygeln. När nu
parkeringsplatserna inom planområdet försvinner blir problemet ännu större.
Kommer parkeringsplatserna under mark räcka? Att tro att besökare till
nämnda aktivitetshus ska parkera i parkeringshuset Spiran tror vi är lite
naivt. Ett tips är kanske att hänvisa besökarna, i första hand till
Visualiseringscentrat, till parkeringshuset vid Skvallertorget.
Kommentar: Parkering för boende i de nya bostadskvarteren planeras
under mark. Avståndsmässigt är det inte längre från parkeringshuset Spiran
(bortsett från Visualiseringscenter). Boendeparkering är fastighetsägarens
ansvar för boende inom den egna fastigheten.

Synpunktsförfattare 5
Sammanfattning: Som boende i området mycket positiv till att det finns
förslag till detaljplan för området och att förhoppningsvis blir bebyggt inom
en snar framtid.
Torget vid korsningen Kungsgatan och Kvarngatan uppskattas särskilt samt
att stadsdelen tillförs en park.
I industribygganden från 1928 som skall bevaras är förhoppningen att det
kommer in någon spännande verksamhet. En plats för gallerier, bra ljus
från takfönster är möjligt och/eller kanske en saluhall.
Tillskotten av hus är för höga då dessa kommer att dominera i området på
bekostnad av industrilandskapet. Upplevelsen av industrilandskapet måste
även i fortsättningen vara det som är framträdande i stadsbilden i området.
Planområdet sluttar kraftigt, husen borde tillåtas följa naturens sluttning
med avtagande höjd. Om husen tillåts bli högre än befintliga utmed
Kvarngatan så förstör det upplevelsen av en del av industrilandskapet.
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När antalet våningar på husen skissas är det viktigt att suterrängvåningarna
inräknas i antalet och att det tydligt framgår.
Kommentar: Det är mycket viktigt att få närboendes synpunkter på
planförslaget då dessa känner området bäst. Synpunkterna är intressanta
och tas med i den fortsatta planeringen. Tydligheten ses över och
förtydligas.
Våningsantalen på byggnaderna skall ses över dock görs bedömningen att
platsen tål en högre bebyggelse. Industrilandskapet innehåller ett stort antal
höga byggnader och trots att tidigare bebyggelse inom planerat område
varit en lägre typ av bebyggelse så är det lämpligt att utnyttja byggande på
höjden i detta centrala läge. Då området bebyggs kommer delar av den
befintliga bebyggelsen få ändrad utsikt.

Byggherre, intressenter
Fastighets AB LE Lundbergs
Sammanfattning:
Plankarta
-

Våningsantal angivet till fem (V), skall vara sex (VI).
Yta markerad CK skall vara CKS för att möjliggöra skolverksamhet.
Yta markerad med x1 inom kvartersmark är inte enligt den tolkning
vi gör av tidigare gemensam genomgång.
Text beträffande ”Markens anordnande” bör ändras så att den inte
låser utformning genom för stor exakthet i detaljeringsnivå.
Fri höjd på yta V4 bör ej låsas i detta skede (se även yta x1).
Text beträffande Fönster och sockelhöjder bör ändras så att den inte
låser utformning genom för stor exakthet i detaljeringsnivå

Kommentar: Synpunkterna ses över tillsammans med Lundbergs.

Övrigt inkomna synpunkter
Synpunktsförfattare 6
Sammanfattning: Industribyggnaden i hörnet på Kvarngatan och Butgatan
bör bevaras istället för att rivas. Byggnationen längs med Kvarngatan bör
öppnas upp mer för verksamheter som restauranger och caféer, exempelvis
genom att skapa fler naturliga öppna ytor mellan huskropparna. Mer
intressant bebyggelse med större variation på arkitektur och
användningsområde.

