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FÖRORD
Norsholm kan beskrivas som en bostadsort i ett lugnt och unikt läge vid 
sjön Roxen och Göta kanal som på sommaren lever upp i och med om-
fattande turisttrafik på kanalen, vilket även lockar besökande på land. 

Det lilla samhället präglas av småskalighet men har närhet till en stor 
bostads-, studie- och arbetsmarknad. Inom regionen vill kommunerna i 
framtiden genom bra kommunikationer knyta samman redan etablerade 
orter som ett alternativ till att bygga ut nya förortsområden och i detta 
sammanhang nämns Norsholm som en potentiell utvecklingsort. 

Södra stambanan skär idag genom samhället, men tågen stannar inte 
här. Om Ostlänken blir verklighet, som innebär att Södra stambanan 
kan öppnas upp för pendeltågstrafik, skulle Norsholm kunna få en egen 
pendeltågsstation med täta avgångar inom regionen.

Flera viktiga planeringsfrågor aktualiseras beträffande Norsholms fram-
tid, men den viktigaste är var och hur en expansion av orten kan ske, 
vilket föranleder en strategi som kan formuleras genom ett program.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund och utgångspunkter

Östgötaregionen är idag landets fjärde största arbetsmarknadsregion där 
Linköping och Norrköping är regionala centra. De två kommunerna har 
tillsammans drygt 265 000 invånare (SCB, 2007-09-11) och ligger på 
endast 4 mils avstånd från varandra, eller en knapp halvtimma med tåg. 

Idag finns väl utbyggd kollektivtrafik inom regionen vilket, tillsammans 
med det korta pendlingsavståndet och ett fungerande mellankommunalt 
samarbete, öppnat upp för en stor gemensam bostads-, studie- och 
arbetsmarknad.   

Kommunerna vill i framtiden genom bra kommunikationer knyta 
samman redan etablerade orter som ett alternativ till att bygga ut nya 
förortsområden. I Norrköping kommuns översiktsplan från 2002 anges 
till exempel att all bebyggelseutveckling utanför staden ska ske utmed 
järnvägen. Det blir därmed allt viktigare med en effektiv tågtrafik och att 
planera för nya pendeltågsstationer mellan Norrköping och Linköping. 
Södra stambanan klarar i dagsläget inte av dessa önskemål.

Mellan Linköping och Norrköping finns fyra samhällen som i de 
båda kommunernas översiktsplaner särskilt pekats ut som potentiella 
utvecklingsorter med förutsättningar för nya pendeltågsstationer. De 
utpekade orterna är av varierande storlek och karaktär och ligger alla på 
attraktiva platser som kan erbjuda goda boendekvalitéer. 

Norsholm, inom Norrköpings kommun, är en av de nämnda orterna. 
Samhället har idag omkring 600 invånare (SCB, 2007-09-11) och ligger 
med ett gynnsamt läge vid Göta kanal och sjön Roxen, 17 kilometer 
sydväst om Norrköping och 25 kilometer nordost om Linköping.

Tillgången till kommunikationer gör Norsholm till en naturlig 
knutpunkt. E4:an är belägen strax intill och Södra stambanan skär 

genom samhället. Idag stannar dock inte tågen här. En framtida 
utveckling av Norsholm bedöms enligt Norrköpings kommun kunna ske 
då en pendeltågsstation kan skapas och i anslutning till orten.
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1.1.1 Södra stambanan och Ostlänken 
En resa mellan Stockholm och Göteborg ska i framtiden inte ta längre 
tid än 2h och 15min för att tågtrafiken ska vara konkurrenskraftig 
gentemot flyg och bil. (Ostlänkens hemsida, januari 2008) För att uppnå 
detta mål måste delar av järnvägen ses över.

Ett förverkligande av Ostlänken, en cirka 15 mil lång planerad 
dubbelspårig järnväg mellan Stockholm (Järna) och Linköping, är en 
del av detta mål, men syftet är även att stärka kommunikationerna inom 
Östgötaregionen genom att frigöra Södra stambanan till pendeltågstrafik.  

Ostlänkens utredningskorridorer
Den tidiga planeringen av Ostlänken, i form en förstudie, resulterade i 
tre utredningskorridorer; rött, blått och grönt alternativ. Förstudien blev 
klar och godkänd av Banverket i april 2003. 

Kortfattat kan sägas att den röda utredningskorridoren i stort följer 
befintlig motorväg och passerar Skavsta flygplats (inom Nyköpings 
kommun) samt Norrköpings- och Linköpings station. Nyköping 
ansluts separat. Det blå alternativet passerar till skillnad från det röda 
alternativet Nyköping, men har en låg järnvägsteknisk standard genom 
tätorten. I övrigt följer alternativet den befintliga järnvägskorridoren och 
passerar både Norrköping och Linköping, men Skavsta flygplats ansluts 
via ett stickspår. Den gröna utredningskorridoren går till sist mestadels i 
jungfrulig terräng och passerar Skavsta flygplats samt Norrköpings- och 
Linköpings station, men Nyköping ansluts separat. 
               
Under hösten 2003 påbörjades arbetet med en järnvägsutredning 
där alternativa sträckningar och utformningar av Ostlänken prövas. 
Järnvägsutredningen kommer att svara på var järnvägen ska ligga och 
beräknas vara klar för utställning 2007/2008. I järnvägsutredningen 
ingår bland annat miljökonsekvensbeskrivning som ska godkännas 
av Länsstyrelsen. Därefter gör regeringen en tillåtlighetsprövning 
enligt miljöbalken. Då tillåtlighetsprövningen är klar kan arbetet med 
detaljerade järnvägsplaner och miljökonsekvensbeskrivningar inledas. 
Byggstarten planeras mellan 2010-2015. 
   
Förstudien indikerar att de föreslagna järnvägskorridorerna passerar 
utanför Norsholm. Eftersom järnvägsutredningen ännu inte är klar och 
de olika alternativen ännu inte preciseras förutsätts i detta arbete att 
Ostlänkens framtida sträckning kommer att passera Norsholm öster om 
E4.

1.2 Syfte

Syftet med arbetet är att redovisa hur Norsholm på bästa sätt kan växa 
med kompletterande bebyggelse i anslutning till ny pendeltågsstation 
och befintliga bostadsområden. 

Tillvaratagande och utveckling av de värden Norsholm idag innehar 
ska vara en viktig faktor i utformandet av boendeorten. Närhet, gång- 
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cykeltrafik samt kollektivtrafik ska på alla sätt prioriteras. 
Målet med arbetet är ett program för Norsholms framtida expansion. 
Ett brett planeringsunderlag gör det möjligt att utforma riktlinjer för 
markanvändningen samt principer för utformning och gestaltning som 
kan ligga till grund för fortsatt detaljplane- och projekteringsarbete. 

Vissa frågor behöver dock utredas ytterligare vilket innebär att 
programmet kan ligga till underlag för en fördjupad översiktsplan eller 
detaljplaneprogram för Norsholm.

1.3 Avgränsning

Arbetets fysiska planavgränsning inkluderar Norsholm med omnejd. 
Hur och var utbyggnaden kan ske beror på analyser av var detta bedöms 
vara mest lämpligt. När områden för det nya Norsholm är fastslagna 
kommer ett förslag till etapputbyggnad bli aktuell samt redovisning av 
gestaltningsriktlinjer för den framtida utbyggnaden.

1.4 Problembeskrivning

En större expansion av antalet boende i Norsholm kräver avvägningar 
om hur och var denna utbyggnad lämpligast kan ske, till exempel 

med tanke på nuvarande markanvändning, intressen i konflikt, ortens 
identitet, behov av olika typer av service och möjlighet till etablering av 
verksamheter. 

En viktig utgångspunkt i arbetet är att utveckla en plattform för goda 
kollektiva resmöjligheter. En pendeltågstation bedöms vara ett krav för 
ortens expansion, men tågtrafiken för samtidigt med sig problem så som 
buller och barriärer vilket måste angripas på bästa sätt.

De frågor som kan ställas är:

- Var och hur kan Norsholm expandera och hur stor utbyggnad är     
möjlig?
- Hur kan västra och östra Norsholm bindas samman så att orten upplevs 
som ett samhälle??
- Hur kan störningarna från järnvägen minimeras?

1.5 Metod och underlag

Arbetet inleds med en geografisk analys av Norsholm (med omland) 
för att urskilja de möjligheter och svårigheter en större expansion av 
orten innebär. Denna analys sker framförallt med hjälp av geografiska 
informationssystem, GIS (ArcView9). 

För att även täcka de sociala frågorna krävs kompletterande information 
genom granskning av historiska fakta, studier på plats och genomgång 
av tidigare ställningstaganden och utredningar, till exempel kommunala 
planer och program. 

Med utgångspunkt från insamlade fakta kommer en ortsanalys att 
genomföras, vilken lägger grunden för ett översiktligt utvecklingsförslag 
med möjligheter och riktlinjer för ett framtida Norsholm, till exempel 
etapputbyggnad och gestaltningsprinciper.  

Ett villkor för detta arbete är planerna för Ostlänken, vilken förutsätts 
hamna öster om E4. I och med denna kan Södra stambanan, som 
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idag skär genom samhället, öppnas upp för pendeltågstrafik med täta 
avgångar inom regionen.
 
Den geografiska informationen som framöver visas på olika kartor har 
erhållits från Norrköpings kommun (via GIS-enheten) samt genom 
nedladdning via Länsstyrelsens webplats (2005-04-25) och antas därför 
vara aktuell och riktig. Ortofotot som används som bakgrundskarta har 
hämtats från Norrköpings kommuns hemsida. Denna bestod i grunden 
av ett antal bilder som sammanfogats i Photoshop och som sedan 
georefererats i gisprogrammet.

1.5.1 Geografiska informationssystem
Geografiska informationssystem (GIS) är ett verktyg för att samla in, 
lagra, bearbeta, analysera och presentera olika typer av lägesbundna 
data och deras attribut. (Geografisk informationsbehandling metoder 
och tillämpningar, 2003) Med lägesbundna data menas till exempel 
kartdata så som vägar, fastigheter eller städer och med attribut menas 
de egenskaper eller statistiska uppgifter som lägesbundna data kan ha 
och som är av intresse i olika sammanhang. Attributen kan till exempel 
beskriva area av olika markanvändningsområden eller antal fastigheter 
inom en stadsdel. Enkelt uttryckt kan GIS sägas vara en kombination av 
digitala kartor och tabellinformation som lagras och hanteras i datorn. 

GIS  består av en hantering av digitala kartor tillsammans med GIS-data (lägesbundna 
data med attribut) och någon sorts programvara som kan göra analyser.

Kartinformationen i ett GIS är en mer eller mindre en förenklad bild av 
verkligheten, uppdelad i olika teman. Varje tema beskriver ett ämne, till 
exempel transportleder, markanvändning, topografi eller befolkning. 
Respektive tema kan bestå av ett eller flera tematiska skikt eller 
”kartblad”, till exempel kan temat transportleder delas upp i skikten 
vägar och järnvägar. 

Informationen i de olika skikten kan presenteras som enskilda 
objekt (punkter, linjer, ytor eller kroppar), eller som kontinuerliga 
ytor och till dessa kan eventuella attributdata knytas, till exempel 
befolkningsuppgifter i en punkt, som kan lagras som tabelluppgifter 
i exempelvis programmet Excel. Attributdata kan även vara hämtad 
och länkad till en eller flera databaser. På detta sätt är det möjligt att 
kombinera informationen i en databas från ett verksamhetsområde 
tillsammans med information från ett annat verksamhetsområde. 

Varje skikt motsvaras av ett kartblad som tillsammans bildar en bild av verkligheten. 
Till vänster uppbyggd av enskilda objekt (land, hav, samhällen, vägar och hus) och till 
höger av en kontinuerlig yta (temperatur). Källa: Geografisk informationsbehandling 
metoder och tillämplingar, 2003.

Genom att knyta attributdata till ett föremål på en karta går det att 
illustrera och presentera olika egenskaper. Tabelldata kan till exempel 
presenteras som olika symboler på kartan och beroende på tabellvärdet 
kan symbolen få ett visst utseende och/eller en viss storlek. 
   
Informationen i varje skikt kan manipuleras, uppdateras eller 
kombineras med andra informationsskikt. Viktig information kan på 
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det sättet sökas ut, analyseras och presenteras på olika sätt. Samtliga 
fastigheter som är mindre än 1 hektar och ligger högst 3 kilometer från 
närmaste allmänna väg kan till exempel sökas ut.

GIS-tekniken har expanderat och utvecklats kraftigt under de senaste 
åren. Med hjälp av GIS kan avancerade analyser och presentationer av 
komplex information göras snabbare och effektivare än tidigare, vilket 
gör att metoden är ett perfekt presentations- och analysinstrument som 
kan utnyttjas inom de flesta verksamheter.

Lokalisering av nya bostadsområden med hjälp av GIS
Det som skiljer GIS från traditionella kartprogram är att det inkluderar 
ett instrument för att kombinera och analysera olika typer av geografisk 
information och testa scenarion, vilket innebär det passar bra för olika 
typer av samhällsplanering. 
   
Ett vanligt användningsområde för GIS är lokalisering, vilket grundar 
sig i en analys av ett ofta stort antal olika faktorer som visar på den 
optimala placeringen av något objekt. Resultatet kan påverkas av en 
rad förhållanden, till exempel nuvarande markanvändning och gällande 
planer, natur- och kulturvårdsintressen, riksintressen, anslutande 
infrastruktur med mera.

Detta arbete syftar till att inrymma ytterligare invånare i Norsholm med 
utgångspunkt att en ny pendeltågsstation skapas. För att utreda var dessa 
bostäder och station optimalt bör placeras måste ett visst underlag tas 
fram för en vidare analys i ett GIS-program. De data som anses vara 
intressanta för projektet är geografisk information rörande framförallt 
nuvarande markanvändning och natur- och kulturvårdsintressen.

När ovanstående information insamlats och infogats i en GIS-
applikation kan en analys göras genom så kallad överlagring av olika 
skikt. Därefter genomförs avvägningar för vilka områden som bäst 
passar för ny bebyggelse samt en eventuell rangordning för att se hur en 
utbyggnadsordning skulle kunna se ut.

Exempel på överlagring av två geokodade dataskikt för att få ett tredje (nederst) 
som innehåller en kombination av de båda. Resultatskiktet i exemplet kan användas 
för att beräkna andel skog innanför och utanför kommun A. Källa: Geografisk 
informationsbehandling metoder och tillämplingar, 2003.

1.5.2 Ortsanalys
Boverkets handbok ”Lär känna din ort! – metoder att analysera orter 
och stadsdelar” (2006) illustrerar hur en process med ortsanalyser kan 
gå till, visar på olika analysmetoder och lyfter fram väsentliga sakfrågor. 
I den samlade ortsanalysen möts tre lika viktiga delar; analys av platsen, 
analys av livsmiljön samt analys av ortens roll i regionen.

Alla orter har olika ursprung, är olika till karaktären och har därför olika 
förutsättningar. I små och mellanstora städer som ingår i successivt 
förstorade arbetsmarknadsregioner är det lätt att kommunerna sneglar 
på varandra och tävlar med samma medel. Då är det viktigt att hitta 
sin egen identitet och nisch i regionen. Befolkningskvantitet innebär 
till exempel inte nödvändigtvis hållbar utveckling utan måste mätas i 
kvalitet.

Metoden med ortsanalys bygger på valfrihet och anpassning till lokala 
förhållanden och frågeställningar och ska, när den är klar, fungera som 
ett planeringsunderlag. Analysen innebär vanligtvis en bred process 
som gör det möjligt för en större krets att delta i, förstå och ta ställning 
till den framtida stadsutvecklingen. Aktörer med olika kunskaper och 
bakgrund deltar för att kunna förstå platsens historia, dagens situation 
och framtida möjligheter. 
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Innebörden av ordet plats och dess kvalitet kan betyda och definieras 
olika beroende på den enskildes bakgrund. Till exempel studerar 
sociologer de sociala relationerna som ger mening åt platsen, arkitekter 
formar platsen fysiskt som sedan människan kan formas av, för 
antikvarier är historien det som ger platsen identitet och så vidare. 
Våra bilder av den egna orten är många gånger ofullständig och 
kanske tidsmässigt föråldrad. Människor kan delvis ha gemensamma 
värderingar och delvis skilda perspektiv – en ort kan vara boplats, 
arbetsplats eller besöksmål. Hur människor utifrån uppfattar orten är 
till exempel en mycket viktig fråga i sammanhanget. Eftersom det finns 
olika bilder av den egna orten kan en ortsanalys resultera i spännande 
diskussioner som kan leda till konkret utveckling och nyupptäckta 
möjligheter, men också vara en svår kamp mot invanda syner och den 
egna hemmablindheten.

Olika analysmetoder 
Det finns många olika typer av metoder att välja bland som analyserar 
platsen, livsmiljön eller ortens förhållande till omgivningen. Det är den 
aktuella platsens förhållanden, förutsättningar och vad som är syftet med 
analysen som styr valet av metod. Olika metoder kan också med fördel 
kombineras. Ortsanalyser bör dock vara kvantitativa beskrivningar 
för att vara fullgoda, vilket innebär att de ska vara värdeneutrala med 
objektiva fakta som kan vara underlag för diskussion.

Ortsanalys för Norsholm
Syftet med analysen för Norsholm är att undersöka platsen med 
hänsyn till ortens olika förutsättningar, vilket lägger grunden till ett 
utvecklingsförslag för det framtida Norsholm.

Helsingborgs kommun har använt arbetsmetoden med ortsanalys 
i flera av kommunens orter och då tillämpat den norska 
”Stedsanalysemetoden”. Denna metod innebär att kunskap samlas 
ihop för att förstå ortens historia, aktuell situation, förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter. Resultatet sammanfattas i ortens starka och 
svaga sidor som visar hur ortens kvaliteter kan förbättras och utvecklas. 

Detta arbetssätt appliceras på Norsholm. Resultatet presenteras i en så 
kallad ”SWOT-analys” tillsammans med slutsatser och övergripande 
utvecklingsmål.

SWOT analys 
Att arbeta med så kallad SWOT-analys är ett strukturerat sätt att 
bedöma styrkor, svagheter, möjligheter respektive hot för ett projekt. 
(http://www.student.nada.kth.se/~d94-jko/SWOT.htm, januari 2008) 
Metoden har fått sitt namn efter de engelska orden Strengths (styrkor), 
Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats (hot). 

Analysen ställs enklast upp i en matris, vilken fylls på med så mycket 
information som möjligt. Vanligtvis klassas styrkor och svagheter som 
parametrar som den egna organisationen själv kan påverka, det vill säga 
genom egna beslut. Styrkorna och svagheterna följs av en gradering 
huruvida egenskapen är betydande eller mindre betydande. Möjligheter 
och hot är parametrar som den egna organisationen inte kan påverka, det 
vill säga beslut fattat av andra (exempelvis regering och riksdag, andra 
myndigheter eller branschorganisationer).

När SWOT-analysen är genomförd utreds hur resultatet bäst kan 
utnyttjas. Det är kring de största möjligheterna och de starkaste hoten 
som viktiga frågeställningar inför framtiden kan formuleras.

SWOT matris
Styrka 1
Styrka 2
Styrka 3          
osv.

Svaghet 1
Svaghet 2
Svaghet 3     
osv.

Möjlighet 1
Möjlighet 2
Möjlighet 3     
osv.

Hot 1
Hot 2
Hot 3            
osv.
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2. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 Tidigare ställningstaganden

2.1.1 Översiktsplaner
Norrköping kommun har för närvarande två gällande översiktsplaner: 
Översiktsplan ÖP90 (kommuntäckande) och ÖP02 – Framtid 
Norrköping, översiktsplan 2002 (utvecklingsplan för staden), samt elva 
fördjupningar. 

Översiktsplan för kommunen, ÖP90
I stort sett är intentionerna i ÖP90 aktuella även om mycket redan 
är infriat. Dock kan sägas att delar av planen kan anses inaktuella på 
grund av att föreställningen och synen på framtiden har förändrats 
sedan 1990 samt att en del förändringar har skett i lagstiftningen och 
att uppfattningen om vad som bör ingå i en översiktsplan har förändrats 
sedan planen antogs. Kommunen planerar därför att ta fram en ny 
översiktsplan för hela kommunen där ÖP02 för staden ingår som 
förutsättning (se s. 21).

Vid årsskiftet 1988/89 uppgick befolkningen i Norrköpings kommun till 
119 370 invånare och enligt ÖP90 beräknades bostadsbyggnadsbehovet 
i kommunen styras av en befolkningsökning i ett intervall på 123 000 
– 126 000 invånare år 2010. Med dessa uppskattningar föreslogs en 
förhållandevis stor utbyggnad av Norsholm, jämfört med andra liknande 
tätorter utanför staden. Kommunen beräknade att det skulle behöva 
byggas mellan 40 - 400 nya bostäder i Norsholm, räknat i ett lägre 
och ett högre alternativ. Detta grundades på ortens strategiska läge i 
regionen, som bland annat är gynnsamt för verksamheter som vänder 
sig till ett större upptagningsområde än kommunen, samt de goda 
kommunika-tionsmöjligheterna som orten har. Kommunen nämner 
redan i ÖP90 att en järnvägsombyggnad skulle kunna innebära ett nytt 
stationsläge, vilket kan bli verklighet i och med planerna för Ostlänken.
   
Idag har kommunen cirka 126 000 invånare (SCB, 2007-09-11), vilket 
stämmer bra överens med den uppskattade befolkningsutvecklingen från 
1990. Norsholm har dock haft en ganska stillsam befolkningstillväxt. År 
1960 hade orten 366 invånare vilket ökade till 546 invånare 1985 (ÖP90 
s.76) och idag bor omkring 600 personer (SCB, 2007-09-11) i samhället.
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Översiktsplan 2002 - utvecklingsplan för staden, ÖP02
ÖP02 aktualitets-
förklarades 2006 
vilket hade till syfte att 
presentera de förändringar 
som skett sedan planen 
antogs som påverkar 
plangenomförandet samt 
att lyfta fram särskilt 
strategiska frågor där det 
behövs. 

ÖP02 är framförallt inriktat på Norrköping som stad med nära omland 
(ersätter därmed ÖP90 för denna del av kommunen). Kommunens 
strategi är att staden som huvudprincip ska hållas inom ”stadsgränsen” 
för att möjliggöra en tät stadsmiljö som bland annat kan underhållas 
med god kollektivtrafik och gena gång- och cykelstråk. I ÖP02 nämns 
dock att förutom staden ska kommunen kunna erbjuda ett antal olika 
orter att bo och verka i, men utveckling av tätorter utanför staden ska 
prioriteras där spårbunden trafik kan försörja invånarna. Norsholm 
nämns här som en av de prioriterade orterna som i framtiden kan 
utvecklas till ett pendeltågssamhälle.

I aktualitetsförklaringen av ÖP02 kommenteras vissa frågor speciellt, 
varav de nedan kan beröra detta arbete:

• När järnvägskorridoren för Ostlänken fastställs behöver den 
behandlas i någon form av översiktsplan.

• En planeringskorridor för gasledning reserverades tidigare i 
ett stråk som passerar mellan Kimstad och Norsholm. Detta 
avfärdas nu som ett sämre alternativ och ett nytt stråk har nu 
föreslagits söder om staden (över Vikbolandet och Bråviken vid 
Kvarsebo).

• För Norsholm föreslogs tidigare en utbyggnad med mellan 
40 och 400 lägenheter under perioden 1990-2010. Idag pågår 
planeringsarbete i Norsholm med en större expansionsnivå än 

så – pendeltågsstation samt bostäder för mellan 2500 och 8500 
personer.

• Riksintressen har förändrats på olika sätt sedan 1990, vilket 
innebär att en heltäckande bild över vilka riksintressen som nu 
gäller behövs.

Fördjupningar:
Norrköpings kommuns översiktsplan består även av elva fördjupningar:  

• Svärtinge 1984*
• Norsholm 1985*
• Östra Husby 1989*
• Holmenområdet 1990
• Åselstad – Ensjön 1991
• Åby centrum 1993
• Mauritzberg 1993
• Stationsområdet och västra Saltängen 1999
• Graversfors 2001
• Industrilandskapet 2006
• Händelö 2006

* Områdesplaner som bekräftades som fördjupningar av översiktsplanen 
(FÖP) genom antagande av ÖP02.

Idéskisser för framtida utbyggnad av Norsholm 
White arkitekter AB redovisade på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, 
Norrköpings kommun, idéskisser för ett framtida Norsholm i maj 2004.
   
Uppdraget bestod i att ta fram ett underlag till kommunens arbete 
med en fördjupad översiktsplan. Arbetet resulterade i tre olika 
utbyggnadsförslag som rymmer mer eller mindre stor utbyggnad av 
orten:

Stationsbyn – 5000 invånare
Kanalbyn – 5000 invånare
Småstad – 15 000 invånare
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Skissernas gemensamma delar är:
• Tänkbara lägen för pendeltågsstation
• Södra stambanans passage genom området och läge för 

tvärförbindelser över järnvägen
• Prioriteringsordning för olika bebyggelseområden
• Förslag till bebyggelse i de olika områdena
• Förslag till grönområden
• Ny trafikplats på E4 och anslutande väg från sydost

Områdesplan för Norsholm (1985) / FÖP Norsholm
De områdesplaner som antogs före 
1990 och som bekräftades i och med 
antagandet av ÖP02 gäller tekniskt 
sett fortfarande. Bland dessa finns 
områdesplan för Norsholm, vilken 
antogs 1985. 

Mycket av beskrivningarna av de 
värden som finns i Norsholm i planen 
från 1985 känns ännu aktuella och 
värdefulla. Områdesplanen kan 
samtidigt anses mer eller mindre 
inaktuell, på samma sätt som ÖP90, 
eftersom föreställningen och synen på 
framtiden har förändrats över tid. 

Denna plan beskrivs dessutom redan i ÖP90 i behov av uppdatering. 

En uppdaterad fördjupning över Norsholm är under framtagande 
(samrådshandling, november 2006). Arbetet sker på uppdrag av 
Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun genom White arkitekter 
AB. 

Centrala frågor i samrådshandlingen är lokalisering och utbyggnad av 
bostäder och service, pendeltågsstationens läge och hur de östliga och 
de västliga delarna av Norsholm, som idag delas av järnvägen (Södra 
stambanan), kan knytas ihop. Kanalhamnen är ett stort besöksmål och 

viktig för besöksnäringen, vilket ska utvecklas ytterligare i framtiden. 

Liksom i alla kommundelar i Norrköping ska mark och andra 
möjligheter till verksamheter och arbetsplatser finnas i Norsholm. I detta 
sammanhang och för hela Norsholms utveckling arbetar kommunen för 
en ny trafikplats på E4 vid Norsholm.

Eftersom arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Norsholm 
inleddes efter examensarbetets början har ingen hänsyn tagits till denna 
handling. Planförslaget i fördjupningen har inte studerats för att förlaget 
in detta arbete inte ska påverkas av de ställningstaganden som redovisas 
i fördjupningen.

Kommande planer
Det fortsatta översiktliga planarbetet för kommunen inriktas på en ny 
översiktsplan för hela kommunen, det vill säga de delar som inte ÖP02 
täcker. En sådan skulle ersätta ÖP90 i sin helhet.

Gällande planer är av varierande ålder vilket innebär att frågor som 
enligt dagens lagstiftning eller uppfattning bör finnas med inte berörs. 
I aktualitetsförklaringen av ÖP02 påpekas därför ett antal frågor som 
måste lyftas in i kommande översiktsplaner.

Linköping och Norrköping är även på gång att ta fram en gemensam 
översiktsplan. Arbetet med översiktsplanen kommer att utföras i två 
steg, en analysdel och en plandel och planarbetet ska resultera i en 
delregionplan. Samråd kommer sannolikt att ske kring årsskiftet 2008-
2009. 
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2.1.2 Detaljplaner
Bebyggelsen i Norsholm består framförallt av villabebyggelse samlat 
söder om Göta kanals utlopp mot Roxen. Denna berörs i stort av 
gällande detaljplaner, uppkomna under olika tidsperioder. Norr om Göta 
kanal finns ett glest utnyttjat verksamhetsområde.

I dagsläget planeras ingen större utbyggnad i eller omkring samhället, 
men mindre kompletteringar sker. Detaljplan för del av Kanaljorden 
1:1 inom Norsholms kanalområde är ett exempel på detta som under 
januari/februari 2008 var föremål för utställning. Planområdet är en 
del av ett större område som ska utvecklas till en plats för turism och 
friluftsliv. 

Kart 
ID

Namn (Id) Planens 
syfte

Typ Antagande-
datum

1 Norsholms gårdsområde 
1:165 m.fl.
(0581-P88/6)

Små-
industi

Bp 1987-10-13

2 Norsholms gårdsområde 
1:1 m.fl.
(05-KIM-293)

Bostäder Bp 1948-03-24

3 Norsholm 10:1 m.fl.
(0581-P91/9)

Bostäder Dp 1991-05-16

4 Norsholm 10:5 m.fl.
(05-KIM-539)

Bostäder, 
handel mm

Bp 1982-02-19

5 Norsholm 10:18 m.fl.
(0581K-P03/9)

Bostäder Dp 2003-01-21

6 Norsholms Gårdsområde 
1:84 (0581-P89/3)

Barnstuga Dp 1989-04-13

7 Kanaljorden 1:1 m.fl.
(0581-P94/7)

Kultur, 
Bostäder

Dp 1994-02-07

8 Område söder om Göta 
kanal i Norsholm
(05-KIM-502)

Bostäder Bp 1977-06-02

Gällande planer inom samhället Norsholm (Norrköpings kommun, april 2008) 
Bp=Byggandsplan, Dp=Detaljplan
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2.1.3 Riksintressen och förordnanden
Norsholm berörs framförallt av två riksintressen, ämnesknutna enligt 
3 kap 6§ miljöbalken (Länsstyrelsen Östergötlands hemsida, januari 
2008):

• Norsholm – Tågestad. Riksintresse för kulturmiljövården.
• Göta kanal. Riksintresse för kulturmiljövården och friluftslivet. 

I övrigt är även järnvägen (Södra stambanan) mellan Linköping och 
Norrköping samt E4 av riksintresse (ÖP02 s.78). Alla Natura 2000-
områden är dessutom klassade som riksintresse och sjön Roxen är 
riksintresse för yrkesfisket (enligt 3 kap. 5§ MB). 

För ytterligare redovisning av berörda riksintressen se kapitel 2.3: 
Natur- och kulturvårdsintressen (s.28).

2.1.4 Övriga program och kommunala beslut
Bostadsbyggnadsprogram 
Norrköpings kommun har tagit fram ett Bostadsbyggnadsprogram 
(2007) i vilket kommunen redovisar en bedömning av hur många 
bostäder av olika slag som behöver byggas under de kommande 
åren. Bedömningen ska ligga till grund för all planering och en viktig 
förutsättning är att bygga staden och övriga tätorter inifrån och ut i 
attraktiva lägen. 

Utbyggnaden av järnvägen är en viktig faktor för utvecklingen i 
Norrköpings kommun och som ett komplement till utvecklingen inom 
staden nämns till exempel en expansion av blandad stadsbebyggelse 
längs järnvägen söderut i Kimstad och Norsholm. 

Tidigare berodde valet av bostadsort till stor del av var det fanns 
arbete, men eftersom det har blivit lättare med arbetspendling styr 
idag den totala livssituationen och boendekostnader i högre grad 
valet av bostadsort. Nyproduktionen av småhus ökar och många 

som är intresserade av att bygga en villa i dag är beredda att lägga 
ner lite tid på pendling till jobbet om de får en god boendemiljö. Det 
är i den föreliggande planeringen viktigt att följa hur preferenserna 
kring hur boendet förändras i olika åldersgrupper för att bedöma hur 
behovet ska bemötas, till exempel förväntas gruppen äldre öka, vilket 
innebär särskilda krav på bostäders utformning. Värt att notera är att 
medelåldern är idag lägre för dem som flyttar in till Norrköping än de 
som flyttar ut vilket resulterar i en allt yngre befolkning. 

Norrköping är en växande kommun. År 2010 förväntas invånareantalet 
ha ökat från dagens cirka 126 000 (SCB, 2007-09-24) invånare till 
omkring 127 000 personer. Förutsatt att befolkningsutvecklingen 
fortsätter i samma takt kommer det behövas cirka 63 500 bostäder 
(villor, hyresrätter och bostadsrätter) år 2010 och 75 000 till år 2050. För 
innevarande fyraårsperiod (2006-2010) innebär det ett behov av cirka 
1 200 bostäder. 

Idag beräknas det bo i genomsnitt två personer per lägenhet/småhus. 
Nyproducerade lägenheter i flerfamiljshus bör upprättas med både 
hyresrätt och bostadsrätt utifrån lokala förutsättningar.

Naturvårdsprogram 
Norrköpings kommun har utarbetat ett 
Naturvårdsprogram (2002), vilket anger 
målen för kommunens naturvårdsarbete 
och vilka åtgärder som ska genomföras 
under programperioden 2002-2006 
(ingen uppdatering har skett). Syftet med 
programmet är att det ska fungera som ett 
kunskapsunderlag för all verksamhet som 
påverkar naturmiljön.

Naturvårdsprogrammet består av två 
delar; en bakgrundsdel och en programdel. 
Bakgrundsdelen innehåller

information om kommunens naturvårdsarbete i allmänhet,  naturen 
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i kommunen samt den lagstiftning som berör ämnet. Programdelen 
redovisar målen med allmänna råd och riktlinjer. Till denna bifogas 
även en objektskatalog över naturområden med särskilt höga värden 
för naturvården och det rörliga friluftslivet. Respektive område har i 
katalogen tilldelats ett unikt namn och objektsnummer. Naturvärdet 
är klassat i relation till liknande naturtyper inom den naturgeografiska 
regionen, vilket redovisas i en fyrgradig skala:

Klass 1:  Områden av nationellt intresse för naturvården
Klass 2:  Områden av regionalt intresse för naturvården
Klass 3:  Områden av kommunalt intresse för naturvården
Klass 4:  Områden av lokalt intresse för naturvården

Till alla objekt finns tillhörande beskrivningar, förutom objekt 
tillhörande klass 4 (av lokalt intresse), vilka redovisas separat i en 
förteckning efter objektsbeskrivningarna. 
   
Områden beskrivna i objektskatalogen är inte automatiskt skyddade, 
men med hänsyn till beskrivna naturvärden måste avvägningar göras i 
samband med till exempel fysisk planering och exploatering. Områden 
i objektskatalogen kan även ingå i större områden med annat skydd, 
till exempel områden av riksintresse/Natura 2000. Hela ytan av 
riksintresset är då av klass 1, men respektive delområde har, oberoende 
av riksintresset, ett eget objektsbundet naturvärde.
   
Alla utpekade objekt i naturvårdsprogrammet har geografiska data 
knutna till sig, så som yta, kartblad och koordinater (vilket anges i 
objeksbeskrivningarna). Ytan anges i hektar, kartblad anger på vilket 
ekonomiskt eller topografiskt kartblad huvuddelen av objektet ligger och 
koordinaterna avser objektets mittpunkt, redovisat i rikets nät. 
   
Utpekade objekt i Naturvårdsprogrammet som berör Norsholm visas på 
kartan till höger. För närmare information om varje delområde hänvisas 
läsande till Norrköpings Naturvårdsprogram (Objektskatalogen).
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2.1.5 Sammanfattning och ställningstaganden:              
 tidigare ställningstaganden
Norrköping är en växande kommun vilket innebär att kommunen 
bedömer ett behov av 1 200 bostäder i form av villor, hyresrätter och 
bostadsrätter fram till år 2010 (idag beräknas det bo i genomsnitt två 
personer per hushåll) samt ytterligare 11 500 till år 2050. Det är i den 
föreliggande planeringen viktigt att följa hur preferenserna kring hur 
boendet förändras i olika åldersgrupper för att bedöma hur detta behov 
ska bemötas.

Norsholm har en viktig roll för kommunens fortsatta bostadsplanering 
och därför har planeringsarbete påbörjats för att utreda hur orten kan 
expandera. De förslag på fördjupningar som presenteras för Norsholm 
kan sammanfattas innehålla ungefär lika delar:

• Utbyggnadsförslag med 2500-8500 invånare (15 000 invånare i 
ett extremförslag – det vill säga Norsholm utvecklas på sikt till 
en småstad).

• Lösningar på järnvägens barriäreffekter. 

• Tänkbara lägen för pendeltågsstation.

• Prioriteringsordning för olika bebyggelseområden (bostäder, 
arbetsplatser och service) samt förslag till bebyggelse i 
respektive område.

• Ny trafikplats på E4 och anslutande väg från sydost.

• Utveckling av Norsholm/Göta kanal som besöksmål.

• Förslag till grönområden.

Ovanstående punkter bedöms vara de viktigaste för den tidiga 
planeringen av Norsholms framtid med reservation för trafikplats på 
E4. En ny trafikplats ger Norsholm stora fördelar, men uppskattas 
inte vara nödvändigt för ortens expansion, eftersom goda kollektiva 
resmöjligheter ska ligga till grund för Norsholms utveckling. Denna 
fråga lämnas därför utanför detta arbete. Var en avfart kan anordnas 
bedöms dessutom vara en komplicerad fråga som innebär kraftiga 
investeringar som kommunen själv inte kan styra över.

Norsholm berörs av ett antal kultur- och naturvårdsintressen och hänsyn 
till dessa måste tas i samband med fysisk planering och exploatering. 
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2.2 Huvudstrukturer

2.2.1 Det omgivande landskapet
Markanvändningen kring Norsholm består av, förutom bebyggelse, 
ett lätt kuperat jordbrukslandskap med inslag av större och mindre 
skogspartier. Diverse inventeringar knutet till naturvården finns gjorda 
i området (se Naturvårdsprogram s. 23). Hänsyn till dessa ska tas i den 
fortsatta planeringen och utvecklingen av Norsholm. 

Det omgivande landskapet

Söder om Roxen, sydväst om samhället och på gränsen till Linköpings 
kommun, ligger en större sankmark, Lillkyrkakärret, som särskilt kan 
nämnas: 

Lillkyrkakärret 

Lillkyrka ut mot östra änden av Roxens södra strand. Området fortsätter 
även in i Linköpings kommun.
   
Landskapet är öppet och förhållandevis blött, men de direkt öppna 
vattenytorna är små och få. I de norra delarna, nära Roxens strand, 

breder betesmarker och ängar ut sig ner mot sjön. Lillkyrkakärret har en 
stor artrikedomen av både växter och djur, varav många är hotade och 
sårbara. Här finns till exempel olika arter fladdermöss, ett rikt fågelliv 
och den försummade vattensalamandern. 

Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden ska undvikas och 
för att bibehålla naturvärdena ska kärret skötas enligt en fastställd 
skötselplan.

2.2.2 Knutpunkter och barriärer
Järnvägen är en förutsättning att orten ska kunna utvecklas som 
boendeort, men denna utgör samtidigt en stor barriär och säkerhetsrisk. 
Hur järnvägen hanteras är därför en av de viktigaste frågorna i den 
fortsatta planeringen. Bebyggelsen väster om järnvägen kan idag 
endast nås med bil via en planskild korsning cirka 800 meter söder 
om samhället. Gående och cyklister kan dock passera järnvägen vid 
kanalen. 

Större vägar kan i allmänhet utgöra barriärer både fysiskt och 
störningsmässigt. I Norsholm inkluderas E4 och Riksväg 215 i denna 
kategori. 

Göta kanal kan sägas vara Norsholms ”hjärta” och grunden till varför 
Norsholm ligger där det ligger, men även kanalen kan upplevas ett 
hinder då den bara kan passeras på två ställen inom Norsholm (förutom 
över E4) – via Riksväg 215 samt Norsholmsvägen som båda har 
öppningsbara broar. 

Norsholm är inget stort samhälle och ortens knutpunkt upplevs vara 
kring kanalen där service och diverse utbud av turismverksamheter 
finns.
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Lillkyrkakärret är av regionalt intresse 
för naturvården (objekt nummer 701 
i kommunens Naturvårdsprogram). 
Området är en av de sista återstående 
större översvämningsmarkerna 
Östergötland och utgör därmed en 
mycket värdefull och skyddsvärd 
naturmiljö. Kärret är drygt 136 hektar 
stort och sträcker sig i en båge från 



2.2.3 Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen i Norsholm är i dagsläget uppdelat i olika enklaver, främst 
på grund av den stora barriär som järnvägen utgör, men även kanalen, 
som skiljer bostäder (i söder) och verksamheter (i norr). 

Bostadsbebyggelsen består till största delen av enfamiljshus uppkomna 
under olika tidsperioder. Järnvägen delar bebyggelsen söder om kanalen. 
Bostäderna väster om järnvägen kan idag endast nås med bil via en 
planskild korsning cirka 800 meter söder om samhället. Gående och 
cyklister kan dock passera över järnvägen vid kanalen. Väster om 
järnvägen finns bebyggelse från mitten av 1900-talet och i öster återfinns 
bostäder med varierande ålder, men den största delen härrör från en stor 
utbyggnad 1977 med 50 hus och en förskola. 1983 uppförde Riksbyggen 
43 bostadsrättslägenheter i två plan i området.  

Området kring Norsholmsvägen och kanalen, där bland en mindre 
livsmedelsbutik och café återfinns, upplevas som samhällets centrum. 
Här finns bland annat byggnader från den tid kanalen och en tidigare 
järnvägsstation var i fullt bruk.

Verksamhetsområdet norr om kanalen kan sägas vara glest utnyttjat. 
Norr om dagens verksamhetsområde finns ett stort område med 
förberedd tomtmark för ytterligare verksamheter, med utbyggda 
gator och vatten- och avloppsledningar. Området sträcker sig fram till 
Norsholms gård (en knapp kilometer norr om kanalområdet). 

2.2.4  Sammanfattning och ställningstaganden: 
huvudstrukturer
Norsholms omgivningar består av ett lätt kuperat jordbrukslandskap 
med inslag av större och mindre skogspartier. Järnvägen skär genom 
landskapet och bildar en stor barriär, men är en förutsättning att orten 
ska kunna utvecklas som boendeort. Hur järnvägen hanteras är därför en 
av de viktigaste frågorna i den fortsatta planeringen. 

De större vägarna E4 och Riksväg 215 samt Göta kanal utgör även 
de barriärer, men tidig planering av infartsleder/huvudleder bedöms 
kunna ombesörja de största problemen. Kanalens attraktivitet tonar ner 
barriäreffekten, men gång- och cykelstråk över kanalen bör ses över i 
framtiden.

Bebyggelsen i Norsholm består till största delen av ett glest men 
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sammanhängande verksamhetsområde i norr samt enfamiljshus i 
söder som i dagsläget är uppdelat i olika enklaver. Området kring 
Norsholmsvägen och kanalen upplevs som samhällets centrum. 

2.3 Natur- och kulturvårdsintressen

En utbyggnad av Norsholm står i konflikt med ett stort antal skyddade 
natur- och kulturvårdsintressen. De utpekade områdena har olika starkt 
skydd, till exempel större områden av riksintresse och objekt med 
intressen på lägre nivå, så som kommunala eller lokala. 

Nedan beskrivs endast de natur- och kulturvårdsintressen som kan 
komma att beröras i och med en utveckling av Norsholm.

2.3.1 Riksintressen 
Ett riksintresse innebär att ett område eller anläggning har höga natur- 
eller kulturvärden och därför är av särskild betydelse för länet, landet 
eller i ett internationellt perspektiv. 

Riksintressen och andra allmänna intressen för hushållning av mark- 
och vattenområden framgår av miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel och 
det primära syftet är att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer försäkras en hälsosam och god 
livsmiljö.
    
Ett utpekande av riksintresse innebär att ett område eller anläggning 
antingen ska bevaras eller nyttjas på ett visst sätt. Olika centrala verk 
som Naturvårdsverket, Vägverket, Fiskeristyrelsen med flera kan 
(enligt 3:e kapitlet miljöbalken) ange områden som bedöms vara av 
riksintresse. Riksintressen enligt 4:e kapitlet miljöbalken finns däremot 
angivna direkt i lagtexten.
   
Åtgärder som påtagligt kan komma att skada ett riksintresse får inte ske. 
Riksintressanta områden ges företräde gentemot eventuella motstående 
intressen, förutsatt att det motstående intresset inte är av riksintresse. 
Ett riksintresse innebär emellertid inte ett totalt förbud mot åtgärder i 
eller i närheten av området, men däremot att värdet ska tillgodoses i 
den kommunala planeringen, då kommunerna har ansvar för att dessa 
områden behandlas på rätt sätt. 
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En expansion av Norsholm berörs framförallt av två riksintressen, 
ämnesknutna enligt 3 kap 6§ miljöbalken (Länsstyrelsen Östergötlands 
hemsida, januari 2008):

• Norsholm – Tågestad. Riksintresse för kulturmiljövården
• Göta kanal. Riksintresse för kulturmiljövården och friluftslivet. 

I övrigt är även järnvägen (Södra stambanan) mellan Linköping och 
Norrköping samt E4 av riksintresse (ÖP02 s.78). Alla Natura 2000-
områden är dessutom klassade som riksintresse och sjön Roxen är 
riksintresse för yrkesfisket (enligt 3 kap. 5§ MB). 

Norsholm - Tångestad
Norsholm - Tångestad är av riksintresse för kulturmiljövården, vilket 
omfattar ett herrgårdslandskap med medeltida borgruiner, en strategiskt 
belägen fornborg, samt omfattande ängs- och hagmarker. Här återfinns 
bland annat Norsholms herrgård med en äldre (ursprungligen från 
1670-talet) och yngre (1800-tal) mangårdsbyggnad, de medeltida 
biskopsborgsruinerna på Munkeboda holme i Motala ström och det 
före detta kronosäteriet Tångestads gård, samt till herrgårdarna hörande 
torpbebyggelse. I området ingår även tidiga betongbroar från 1900-
talets början som har ett högt teknikhistoriskt intresse, samt slussar, 
slussportar och slussvaktarbostad i anslutning till Göta kanal.

Göta kanal 
Göta kanal är klassat som riksintresse för både kulturmiljövården 
och friluftslivet, men omfattas även av strandskydd, 150 meter från 
strandlinjen (se kapitel 2.3.5, s.32).

Kanalen, med sitt dominerande läge i det omgivande landskapet, slingrar 
sig genom hela Norrköpings kommun, men berör även kommunerna 
Motala, Söderköping och Linköping samt Västra Götalands län. 
Denna utfördes 1810-1832 och är landets främsta kanalmiljö med stor 
teknikhistorisk betydelse. Riksintresset omfattar kanalmiljön med 
omgivande landskap, bebyggelse och slussvaktarbostäder. 
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Miljöbalken 3 kap. 6§: ”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö 
i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter skall särskilt beaktas”

Miljöbalken 3 kap. 5§: ”Mark- och vattenområden som har 
betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringarnas bedrivande”



För att tillgodose friluftslivets intressen bör möjligheterna att röra sig 
utmed stränderna, till exempel genom att strandpromenader bevaras och 
utvecklas inom de tätorter kanalen passerar.

2.3.2 Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden 
som kom till för att hejda utrotningen av olika naturtyper, arter och 
livsmiljöer. (Naturvårdsverkets hemsida, januari 2008) I Natura 2000-
nätverket finns till exempel korkekslundar i Spanien, öde hedar i 
England och forsande älvar i Sverige. 

Natura 2000 har tillkommit med stöd av EU:s habitat (livsmiljö) - och 
fågeldirektiv, vilka båda är grunden för EU:s naturvårdspolitik, som i sin 
tur har ursprung i internationella överenskommelser. Direktiven är en 
form av lagar som medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa inom landet 
genom det egna regelverket. Reglerna är därmed införda i Sveriges 
miljöbalk vilket innebär att alla Natura 2000-områden är skyddade med 
stöd av miljöbalken och klassade som riksintresseområden.
   
I Sverige finns omkring 4100 områden skyddade enligt Natura 2000. 
Naturvårdsverket samordnar arbetet kring dessa och respektive Läns-
styrelse ansvarar för skötsel, skydd och tillsyn. Tillsyn gällande åtgärder 
i skog ansvarar skogsvårdsstyrelserna för medan kommunerna ansvarar 
för sina reservat och Generalläkaren för åtgärder som berör försvaret.

Varje område som är skyddat enligt Natura 2000 ska ha en egen 
bevarandeplan, som i detalj beskriver vad som gäller för det enskilda 
området, till exempel vilka värden som ska bevaras och vilka åtgärder 
som behövs. Skyddet varierar beroende på vilka värden som ska 
bevaras -  ibland behövs aktiv skötsel eller restaurering, ibland ska inga 
förändringar ske. Detta innebär emellertid inte något generellt stopp 
för pågående markanvändning eller samhällsutvecklingen. Det avgörs i 
varje enskilt fall vilka åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan 
tillåtas. Åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka ett Natura 2000 
område kräver tillstånd av Länsstyrelsen, ibland även av regeringen.

De områden som är skyddade enligt Natura 2000 och som kan komma 
att beröra utbyggnaden av Norsholm är Runstorps- och Norsholms 
naturreservat (se karta och beskrivningar nedan).

2.3.3 Naturreservat
Naturreservat bildas ”i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för 
friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller 
nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter 
får också förklaras som naturreservat.” (7 kap. 4§ miljöbalken). 

Det finns cirka 2 700 naturreservat i Sverige. (Naturvårdsverkets 
hemsida, januari 2008) Länsstyrelserna och Naturvårdsverket inventerar 
och utvärderar vilka områden som är lämpliga som naturreservat. 

I närheten till Norsholm finns två naturreservat; Runstorps- och 
Norsholms naturreservat, vilka även är skyddade enligt Natura 2000 och 
beskriva nedan. 

Runstorps naturreservat 
Området är av nationellt intresse för naturvården (objekt nummer 700 i 
kommunens naturvårdsprogram), samt skyddat enligt Natura 2000. 

Runstorps naturreservat är omkring 30 hektar stort och beläget cirka 2 
kilometer väster om Norsholm, vid Roxens norra strand. Området har 
mycket höga naturvärden med bland annat parkliknande ädellövhage, 
ädellövbranter, gammal barrskog och en strandäng. Mångfalden mossor 
och vedlevande lavar är stor på platsen och inom reservatet finns en 
mycket artrik och exklusiv insektsfauna med ett trettiotal sällsynta och 
hotade arter. Fladdermöss trivs också bra i områdets håliga träd och på 
marken finns en rik flora. Landskapet är i övrigt sönderbrutet och berg 
går i dagen. Inom Runstorps naturreservat finns i övrigt en genuin och 
välbevarad herrgårdsmiljö. 
 
Alla åtgärder som kan skada naturvärdena ska undvikas och området ska 
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skötas enligt en fastställd skötselplan.

Norsholms naturreservat 
Området är av nationellt intresse för naturvården (objekt nummer 709 i 
kommunens naturvårdsprogram), men ingår även i ett större område av 
riksintresse och är skyddat enligt Natura 2000. 

Norsholms naturreservat har mycket höga naturvärden på grund av det 
omväxlande kulturlandskapet med vackra ekhagar, hagmarkskullar, 
lövridåer och stora arealer strandängar invid Motala ström. I södra

delen, invid Roxens utlopp, ligger ett större strandkärr och på en av 
fastmarksholmarna i kärret återfinns ruinen av den gamla biskopsborgen 
Munkeboda. En del av Norsholms slottspark, norr om Norsholm på 
östra sidan om Motala ström, ingår även i reservatet. Parken har bland 
annat en stor samling äldre lövträd. Söder om Motala ström finns också 
ett stort antal grova ekar, där vissa av de gamla träden har ett midjemått 
över åtta meter i omkrets. Miljöerna i naturreservatet utgör viktiga 
livsmiljöer för en rik och exklusiv flora och fauna, varav många av 
arterna är sällsynta och hotade. Motala ström är också en värdefull plats 
för bland annat änder och fiskande häger under de isfria perioderna av 
vinterhalvåret.
   
Reservatet är en aning utspritt kring Motala ström, men har en total 
area på drygt 70 hektar. Området i söder består framförallt av ett öppet 
jordbrukslandskap medan ädellövskog tar över i norr. 
   
Alla åtgärder som kan skada naturvärdena ska undvikas och området ska 
skötas enligt en fastställd skötselplan. Strandängarna förvaltas idag inte 
på något speciellt sätt, men har en stor potential att bli mycket fina vid 
rätt skötsel.

2.3.4 Fornlämningar
Östergötland är ett av de fornlämningstätaste länen i landet med cirka 
60 000 kända fornlämningar och inom Norrköpings kommun finns 
mer än 17 000 av dessa (ÖP02 s.93). De vanligaste fornlämningarna i 
regionen är stensättningar och stensträngar och ett stort antal av dessa 
har påträffats i de senaste 20 åren i samband med större exploateringar. 
Vid markarbeten av olika slag måste därför försiktighetsåtgärder vidtas 
då många lämningar inte syns ovan mark. 

Alla fasta fornlämningar omfattas av 2 kap. kulturminneslagens 
bestämmelser och det gäller oavsett om fornlämningen är känd sedan 
tidigare eller inte. Skyddet enligt kulturminneslagen gäller automatiskt 
och det behövs därför inget särskilt beslut för att det ska gälla. Detta 
innebär att ingen utan Länsstyrelsens medgivande får flytta, ta bort, 
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gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat 
sätt ändra eller skada en fast fornlämning eller fornlämningsområde. 
   
Om en fornlämning står i konflikt med ett annat intresse kan tillstånd 
sökas hos Länsstyrelsen. Tillstånd för annat intresse beviljas endast om 
fornlämningen medför hinder som inte står i relation till dess betydelse 
och ett tillstånd innebär vanligtvis att ett borttagande föregås av en 
arkeologisk undersökning eller att en särskild åtgärd vidtas för att 
bevara fornlämningen. 
  
 

I Östergötland anlitas oftast Östergötlands länsmuseum och 
Riksantikvarieämbetet UV-Öst för arkeologiska undersökningar. 
   
I Norsholm med omgivningar finns ett antal (kända) fornlämningar som 
kan komma i konflikt med en utveckling av orten.  Framförallt rör det 
sig om stensättningar och bebyggelselämningar. 

2.3.5 Strandskydd
Övergångszonen mellan land och vatten är betydelsefull som 
rekreationsområde för människor och av stort värde för växt- och 
djurlivet. Strandskyddets syfte är därmed att bevara våra strandzoner 
(kuster och sjöar och vattendrag) till förmån för den biologiska 
mångfalden för det rörliga friluftslivet. (Naturvårdsverkets hemsida, 
januari 2008)

Strandskyddet regleras enligt 7:e kapitlet miljöbalken (§13-18) och 
omfattar vanligtvis en zon 100 meter från såväl land- som vattensidan av 
strandkanten (strandskyddsområde). På vissa ställen har dessa 100 meter 
utökats upp till 300 meter från strandlinjen, eftersom det behövs för att
tillgodose något av strandskyddets syften.

Om det finns särskilda skäl kan dispens från strandskyddets regel ges 
från Länsstyrelsen. En förutsättning för att bevilja en dispens är att 
det finns så kallade särskilda skäl. Sådana skäl kan till exempel vara 
att tomten redan är ianspråktagen, att byggnaden ersätter en tidigare 
byggnad som rivits eller brunnit ned eller att det är en åtgärd som 
tillgodoser friluftslivets behov. 
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Kända fornlämningar inom Norsholm. Källa: Riksantikvarieämbetet, januari 2008.



Inom strandskyddsområde får inte:
• Nya byggnader uppföras.
• Byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat 

ändamål än de tidigare har använts till.
• Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för 

bebyggelse som avses i punkt 1 och 2.
• Andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar 

eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar 
livsvillkoren för djur- eller växtarter.

• Andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren 
för djur- och växtarter.

            
            Vissa undantag mot förbudet finns för areella näringar.

Kring Roxen och Göta Kanal har strandskyddet utökats till 150 meter, 
områden som också omfattas av riksintresse för naturvård och/eller 
rörligt friluftsliv. 
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2.3.6 Sammanfattning och ställningstaganden:            
 natur- och kulturvårdsintressen
Trots att markanvändningen kring Norsholm, förutom bebyggelse, 
mestadels består av öppen mark kan inte orten expandera hur som helst 
på grund av ett stort antal skyddade naturområden. 

De skyddade områdena överlagras i en GIS-applikation (riksintressen/
natura 2000, naturreservat och gällande strandskydd) varav de markytor 
som inte anses lämpliga för exploatering synliggörs. Hänsyn till dessa 
ska tas vid den fortsatta planeringen vilket innebär att nämnda områden i 
framtiden ska lämnas helt orörda.

I de resterande områdena, som eventuellt kan tas i anspråk, finns ett 
antal (kända) fornlämningar. Framförallt rör det sig om stensättningar 
och bebyggelselämningar. Arkeologiska undersökningar kommer därför 
sannolikt krävas vid exploatering. Områden med fornlämningar bör 
dock kunna ingå i ett grönt nät och sparas som grönytor i den framtida 
bebyggelsen.

De redovisade ytorna visar ett relativt stort och sammanhängande 
område söder om sjön Roxen som eventuellt kan bebyggas vilket ger en 
indikation att det bedöms vara fullt möjligt att Norsholm kan utvecklas 
med fler boende som ger underlag för en pendeltågsstation. Med 
redovisade förutsättningar bedöms att en rimlig målsättning kan vara att 
Norsholm på lång sikt kan växa till cirka 8000 invånare. 
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All skyddad natur (överlagring av skikten riksintressen/Natura 2000, naturreservat och 
strandskydd i GIS)



2.4 Geotekniska förhållanden

2.4.1 Markförhållanden och topografi
Norsholm med omgivningar består enligt SGU:s, Statens geologiska 
institut (2007-09-14), översiktliga kartbilder av lera och kalt berg (med 
ett tunt eller osammanhängande jordtäcke). Terrängen i planområdet är 
relativt flack.

2.4.2 Risk för skred och höga vattenstånd
Viss mark, särskilt lermark som sluttar eller gränsar till vatten, är känslig 
för skred. Vid vattendrag finns dessutom alltid risk för översvämningar. 
Detta måste beaktas vid planering och eventuell exploatering närmast 
sjön Roxen och Göta kanal. 

Tekniska Verken, som reglerar sjön Roxen enligt gällande vattendom, 
varnade den regniga sommaren 2007 (via pressmeddelande 13 juli 
2007) om att nivåerna kunde stiga till över en meter över det normala. 
Vattennivån i Roxen nådde då väldigt höga nivåer för årstiden och bara 
någon enstaka gång i historien har sjön varit så hög under sommaren 
(vintertid är liknande nivåer dock något vanligare). 

2.4.3 Förorenad mark
Enligt en översiktlig inventering från 2005 (Länsstyrelsen Östergötlands 
hemsida, 2007-09-14) finns det fem förorenade områden i Norsholm (se 
karta till höger), vilka måste utredas närmare i den fortsatta planeringen. 
I övrigt finns ingen anledning att misstänka markföroreningar i eller 
i direkt anslutning till orten. Detta utesluter dock inte att sådana kan 
påträffas i samband med schaktarbeten. 

2.4.4 Radon
Naturlig strålning från berg och jord är normalt, vilket beror på att 
jordtäcket och berggrunden innehåller en liten andel radioaktiva ämnen. 

Ett högt innehåll av uran i marken kan bland annat leda till problem med 
radon i inomhusluft och brunnsvatten.

Norsholm domineras av områden som har låg eller normal 
risk för markradon, vilket innebär att markstrålningen ska 
beaktas vid grundläggningen. (Norrköpings kommuntäckande 
markradonundersökning, 1990) Inom högriskområden ska byggnader 
där människor vistas mer än tillfälligt utformas ”radonsäkert”. På 
normalriskområden kan enklare åtgärder vidtas.

2.4.5 Sammanfattning och ställningstaganden:    
geotekniska förhållanden
Utförliga geotekniska undersökningar måste genomföras för vidare 
planering av områden som föreslås för exploatering.
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Kända förorenade områden i Norsholm



2.5 Områdets historia och nuläge

2.5.1 Norsholm
Där Norsholm idag ligger låg vid medeltidens slut Munkeboda slott, 
tillhörande biskop Hans Brask (1464-1538). (Norrköpings kommun, 
januari 2008) Ruinerna finns ännu kvar på en udde i Roxen. Egendomen 
blev senare kungsgård och dess gamla namn ersattes med Norsholm. 
Norsholms gård består idag av ett stort modernt hus i ladustil och 
är beläget söder om platsen för Munkeboda slott vid Motala ströms 
utlopp i Roxen (en knapp kilometer norr om Norsholms samhälle/
kanalområdet). Gården har ett vackert, om än något sankt, läge och är 
omgivet av en vidsträckt park, men lider av att ha järnvägslinjen alldeles 
inpå trädgården.

 

Flygbild (vy mot väster) över Norsholms gård och udden där biskop Hans Brasks 
Munkeboda låg. I nedre vänstra hörnet syns Tvärån, även kallad ”Braskens grav” .  
Foto: Länsstyrelsen i E-län, kulturmiljöenheten, 1991. 

Samhället Norsholm har under senare tid vuxit upp kring Göta kanal, 
som ger en tydlig identitet åt orten. Den nuvarande järnvägen, med 
klaffbro över Göta kanal, anlades genom samhället 1872 . (http://www.
ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/kartwebben/norsholm.htm, 2008-04-01)

Tidigare var platsen en viktig knutpunkt och omlastningsplats mellan 
sjöfart och järnväg, men Norsholm har idag övergått till att vara ett 
slumrande villasamhälle med omkring 600 invånare. Tågen stannar inte 
längre här och den tidigare riksvägen (E4) har flyttats utanför samhället. 
Vattenvägarna har numera bara betydelse i rekreationssyfte, framförallt 
på sommaren då samhället lever upp i och med en omfattande 
turisttrafik på kanalen, vilket även lockar besökande på land. 
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Namnet Braskens grav grundar sig i ett rykte om att det skulle vara 
biskop Brasks första försök att gräva det som sedermera kom att bli 
Göta kanal. I verkligheten är Tvärån en sänka/långsmal, böjd sjö, 
avskuren från ett av Motala ströms tidigare lopp.

På von Rööks karta från 1774 kan man se Norsholms gård med Tväråns utlopp, även 
kallad Braskens grav. Källa: http://www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/kartwebben/
norsholm.htm, 2008-04-01.



Flygbild över Norsholms kanalhamn och samhälle (vy mot väster). Foto: Länsstyrelsen 
i E-län, kulturmiljöenheten. Fotograf: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet 1991.

2.5.2 Göta kanal
Göta kanal sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Söderköping och 
Östersjön, sydöst om Norrköping. (Göta kanals hemsida, 2007-09-
26). Kanalen är cirka 190 km lång med 58 slussar och ett av de största 
byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige. 

Göta kanal genom Norsholm
 
Det sägs att biskop Hans Brask (1464-1538) i Linköping redan på 1500-
talet föreslog att förbinda Vänern och Vättern med en kanal och därmed 
skapa en direkt förbindelse mellan östra Sverige och Kattegatt, men 
det var först i början av 1800-talet som planerna blev verklighet genom 

greven och amiralen Baltzar von Platen (1766-1829). Till sin hjälp tog 
han Europas främste kanalbyggare, skotten Thomas Telford.

Det skulle ta 22 år (1810-1832) och omkring 60 000 man, 
huvudsakligen soldater, att färdigställa kanalen. Den 26 september 1832 
invigdes Göta kanal under stor pompa och ståt i närvaro av Sveriges 
konung Karl XIV Johan med familj. Baltzar von Platen fick dock inte 
uppleva kröningen av sitt livsverk då han dog knappt tre år tidigare.
  
Under hela 1800-talet hade kanalen stor betydelse som transportled, 
både för varor och passagerare, men järnvägen, och framför allt 
lastbilstrafiken, tog så småningom över kanalens roll och Göta kanal 
har numera istället blivit en av Sveriges mest välbesökta och kända 
turistattraktioner.

Verksamheterna med koppling till kanalen har idag försvunnit och 
ersatts med andra verksamheter. I Norsholm har en del befintliga 
byggnader ändrat funktion till bland annat gästhamn, vandrarhem 
och café (4). Mellan järnvägen och Norsholmsvägen ligger slussen 
med slussvaktarbostaden - idag slusscafé (3). Själva slussen har en 
höjdskillnad på åtta decimeter, men slusskammaren är djup eftersom den 
är del i en vall som ska hindra Motala ström från att ta sig en ny fåra via 
Asplången istället för att göra sin nuvarande böj norrut mot Glan. 

Väster om järnvägen, längs kanalen, finns bryggor för tilläggning 
inför broöppning och slussning (11). Öster om Norsholmsvägen 
finns hamnanläggningar med tillhörande magasinsbyggnader (5). I 
norr och i söder finns äldre bebyggelse med till exempel en gammal 
inspektorsbostad och kanalkontor med oxstall för kanalens dragoxar. 

2.5.3 Sammanfattning och ställningstaganden:         
 historia och nuläge
Göta kanal ger en tydlig identitet åt Norsholm vilket tillsammans med 
det strategiska läget och den vackra naturen är kvaliteter som en ny epok 
i ortens utveckling kan byggas på.
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Kanalen är en av Sveriges mest välbesökta och kända turistattraktioner. 
På sommaren lever samhället upp och de ursprungliga verksamheterna 
med koppling till kanalen är ersatta med andra verksamheter, men kan 
fortfarande kopplas till kanalen. Befintliga byggnader har till exempel 
blivit gästhamn, vandrarhem och café. Denna miljö bör utvecklas 

ytterligare. Det är även viktigt att gång- och cykelstråk utvecklas så 
det blir möjligt att ta sig runt hela kanalen inom orten (väster om väg 
215) och innehålla attraktiva inslag på vägen, till exempel verksamheter 
knutet till turismen.
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2.6 Teknisk försörjning

2.6.1 Vatten- och avlopp
Enligt ÖP90 försörjer ytvattenverket och avloppsreningsverket i 
Skärblacka (cirka 8 kilometer nordväst om Norsholm) även Kimstad och 
Norsholm (se karta s. 13). Motala ström är vattentäkt och recipient.
   
En högreservoar finns redan på orten drygt 500 meter sydost från 
kanalområdet (fågelvägen), men eftersom vattentillgången i Norsholm 
är begränsad på grund av den långa överföringsledningen måste en 
ny högreservoar uppföras innan ytterligare bebyggelse kan komma 
till stånd (ÖP90 s.49). För att minska belastningen på reningsverket 
och Motala ström krävs att betydande ledningssanering utförs i 
Skärblacka, men även i Kimstad och Norsholm. Viss förstärkning 
av överföringsledningen i Norsholm krävs dessutom, speciellt vid 
tillkommande bebyggelse.(ÖP90 s.50) 

2.6.2 Dagvatten
Dagvattnet, det vill säga avrinnande regn-, smält- eller spolvattenvatten 
från byggnad och mark, avleds från tak, gator och parkeringar. 
Dagvatten från exploaterade områden innehåller en mängd olika 
föroreningar och kan inte släppas ut till våra sjöar och vattendrag 
eller återförs till grundvattnet innan det är så rent att det inte orsakar 
skada på miljöer eller levande organismer. Allt dagvatten ska därför 
hanteras enligt kommunens policy: Program för hantering av 
dagvatten (Norrköping kommuns hemsida, januari 2008) , vilket har 
utarbetats av representanter från kommunens olika förvaltningar. 
Dagvattenprogrammet syftar till att utveckla former för en ekologisk 
hantering av kommunens dagvatten.

2.6.3 El och värme 
Den befintliga kraftledningen som sträcker sig i nordsydlig riktning  
sydväst om samhället måste hanteras om exploatering ska kunna ske här. 
I övrigt utreds anslutningar till el- och värmenätet i samband med att de 
föreslagna utbyggnadsetapperna.

Kraftledning sydväst om samhället samt högreservoar i sydost.

2.6.4 Tele- och datakommunikationer
Anslutningar till tele och datakommunikationer utreds i samband med 
att de föreslagna utbyggnadsetapperna.

2.6.5 Avfall
Avfallsfrågan utreds i samband med att de föreslagna 
utbyggnadsetapperna. 
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2.6.6 Räddningstjänstens behov
Räddningstjänstens behov ska beaktas i samband med exploatering.

2.6.7  Sammanfattning och ställningstaganden:         
 teknisk försörjning
Utförliga utredningar gällande teknisk försörjning måste föregå 
detaljplanering: 

• Vatten och avlopp
• Dagvatten
• El och värme
• Tele- och datakommunikationer
• Avfall
• Räddningstjänstens behov

Vatten och avlopp
Innan förslag till etapputbyggnad kan ske måste område för plats av 
högreservoar reserveras. 

Dagvatten
Dagvattnet förutsätts, där geoteknisk undersökning visar att så är 
möjligt, omhändertas lokalt. I andra hand ska dagvattnet fördröjas och 
avledas trögt till särskild dagvattenanläggning. Vid behov ska dagvattnet 
från till exempel parkeringsytor och andra nedsmutsade hårdgjorda ytor 
renas innan det släpps vidare. För att minska uppkomsten av dagvatten 
ska eftersträvas att så små ytor som möjligt hårdgörs.

Utredning om större område som kan reserveras för dagvatten ska 
genomföras i samband med planering av ytterligare bebyggelse. Se 
även handbok: En långsiktig hållbar dagvattenhantering – Planering 
och exempel (Svenska vatten, 2004). Växjö kommun ger även exempel 
på hur det går att utnyttja dagvatten till att skapa en god och uppskattad 
stadsmiljö (Växjö kommuns hemsida, januari 2008).

El och värme
Den befintliga kraftledningen som sträcker sig i nordsydlig riktning 
sydväst om samhället måste på något sätt flyttas eller grävas ner om 
bostäder ska kunna uppföras här.

All tillskottenergi till nya bostadsområden förutsätts i huvudsak ske 
genom utnyttjande av förnyelsebara energikällor. Val av belysnings- och 
ventilationsteknik såväl som effektiv uppvärmning/kylning (samverkan 
istället för motverkan) är i övrigt viktiga aspekter vid projektering av 
nya områden och byggnader. Samverkan mellan två brukare bör till 
exempel övervägas. Val av miljömärkt el bör även uppmuntras. 

Avfall
Plats för återvinningsstationer bör reserveras i samband med nya 
bostadsområden och eventuell centrumanläggning. Utrymmen för 
avfallshantering bör i övrigt på grund av störningar och estetiska skäl 
avskärmas på lämpligt sätt.

Räddningstjänstens behov
Räddningstjänstens behov ska beaktas i samband med exploatering, till 
exempel behov av brandposter och släckvatten enligt anvisningarna i 
VAV P83 och VAV P76.

Livräddningsredskap bör i övrigt utplaceras i anslutning till öppet 
vatten.
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2.7 Kommunikationer

2.7.1 Södra stambanan
En pendeltågsstation på Södra stambanan i Norsholm möjliggör 
ortens expansion. I detta arbete förutsätts att Ostlänkens framtida 
järnvägskorridor passerar Norsholm öster om E4 – se kapitel 1.1. I detta 
scenario kan Södra stambanan öppnas upp för pendeltågstrafik. 

Buller och barriär
Järnvägen genom Norsholm utgör en stor barriär och säkerhetsrisk. Att 
resa med tåg är tryggt, men det händer att olyckor inträffar. Störst är 
risken vid plankorsningar, det vill säga korsningar där järnväg och väg 
korsar varandra i samma plan, med eller utan ljus och/eller bommar. 

Järnvägen i Norsholm kan idag endast passeras med bil via en planskild 
korsning cirka 800 meter söder om samhället (2). Gående och cyklister 
kan dock ta sig över vid kanalen (1) samt vid Öjeby (3), cirka två 
kilometer sydväst om samhället. Banverket arbetar aktivt med att bygga 
bort plankorningar eller ersätta dem med korsningar i skilda plan. 

2.7.2 Busstrafik
Busstrafiken mellan Norrköping och Norsholm kan i dagsläget sägas 
vara undermålig, speciellt för arbetspendling. Enligt Östgötatrafikens 
tidtabell 2007-2008 (linje 480, 481 och 510) går omkring 10-12 turer/
vardag (cirka 4-6 turer/helgdag) till Norrköping, vilka tar mellan 35-
50 minuter. De flesta med byte i Kimstad (cirka 4 kilometer norr om 
Norsholm). Mellan Linköping och Norsholm går bussarna tätare - i stort 
sett utan byte (linje 510) cirka 11 turer/vardag (4-5 helgdag), vilka tar 
omkring 30 minuter. Det finns även en direktbuss till Finspång. 

2.7.3 Biltrafik
E4
E4:an, vilken passerar öster om Norsholm, är i helhet klassad som 
riksintresse med kriterierna att den ingår i det transeuropeiska 
transportnätet TEN, ”Transeuropean Transport Network” (Vägverkets 
hemsida, januari 2008). 

Till Norsholm finns idag två avfarter från E4; Melby i nordost och i 
Bäckeby i sydväst, båda cirka 2,5-3 kilometer från samhället.                  
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Väg 215
Väg 215 (gamla E4:an) är huvudtrafikled genom Norsholm och 
Vägverket/staten står som väghållare. Vägkvaliteten är i dagsläget god 
och hastigheten begränsas till 90 och 70 km/h.

Norsholmsvägen
Norsholmsvägen, med Vägverket som väghållare, skär genom det 
centrala samhället och ansluts till väg 215 i norr och söder. Vägen 
är smal men vägkvaliteten är relativt god. Hastigheten begränsas till  
50 km/h. Från Norsholmvägen leder ett flertal infarter till enskilda 
fastigheter. 

2.7.4 Transporter och farligt gods
E4, väg 215 och Södra stambanan är för närvarande rekommenderade 
vägar för farligt gods. (Norrköpings kommun, januari 2008) Alla 
transporter, framförallt de med farligt gods, ska följa aktuella 
föreskrifter. 

2.7.5 Gång- och cykeltrafik
Norsholm har idag ett bristande gång- och cykelvägnät. Vid väg 215/
Göta kanal måste till exempel gång- och cykeltrafikanter korsa vägen 
för att ta sig vidare till andra sidan. 
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Väg 215                                                         Norsholmsvägen norr om kanalen               

Gång- och cykelstråk längs kanalen över väg 215 respekive Norsholmsvägen.



2.7.6  Sammanfattning och ställningstaganden: 
kommunikationer
Järnväg
Järnvägen genom Norsholm (Södra stambanan) är en förutsättning för 
ortens expansion och ska därför ses som en tillgång och fokus måste 
ligga på att minimera de problem den för med sig. Det är bland annat av 
största vikt att skapa god kontakt mellan den västra och östra delen av 
samhället, både visuellt och fysiskt.

Av säkerhetsskäl samt risk för bullerstörningar reserveras en generell 
buffertzon om 50 meter mellan bebyggelse och järnväg i den 
översiktliga utredningen. En byggnadsfri zon om 50 meter kan upplevas 
som mycket inom tätbebyggt område, vilket medför att utförliga 
bullerberäkningar och riskbedömningar måste föregå detaljplanering 
för att fastslå vilket område ska vara fri från byggnader och andra 
konstruktioner. Bullerdämpande, visuella och skyddsåtgärder blir 
troligtvis aktuella för att minska avståndet. Skyddsstängsel eller dylikt 
kommer troligtvis också vara nödvändigt som förhindrar barn och 
andra att komma ut på spåret. Risk för olyckor med farligt gods på 
grund av urspårning bedöms som obefintligt då inget sådant gods ska 
transporteras på järnvägen i detta scenario. 

Som utgångspunkt för utvecklingen av Norsholm förutsätts att så få 
korningar som möjligt öppnas upp och de som planeras ska om det är 
möjligt vara i skilda plan. 

Uppförande av pendeltågsstation i Norsholm ska föregå vidare 
utbyggnad. Framtida pendeltågsstation ska:

- anordnas i ett tidigt skede.

- ha ett så stort upptagningsområde som möjligt - inga 
boende ska ha mer än 2 kilometer till stationen när 
samhället är helt utbyggt.

- omges av centrumfunktioner.

- ligga så nära det befintliga samhället och kanalområdet 
att boende och besökande lätt kan ta sig till och från tåget 
till fots. 

- möjliggöra snabba och täta förbindelser inom regionen. 

Busstrafik
Pendeltågstrafiken skulle kunna täcka det största behovet, men 
ska Norsholm expandera bör busstrafikens linjer ses över eftersom 
tågtrafiken inte stannar överallt, till exempel finns direktbussar till 
Finspång.  

E4
En ny avfart från E4 bedöms inte vara nödvändigt om orten ska 
expandera, men det är viktigt att anknytningar till befintliga infarter 
från E4 ses över i samband med ortens utveckling. Från infarterna ska 
det vara det vara enkelt att ta sig arbetsplatser, bostadsområden och 
kanalområdet. 

Eftersom E4 utgör en stor barriär fastslås att all bebyggelse lokaliseras 
väster om E4 och inte närmare än 100 meter från vägen. Utförliga 
bullerberäkningar och riskbedömningar måste dock genomföras i den 
fortsatta planeringen för att fastslå om ytterligare område ska vara fritt 
från byggnader och andra konstruktioner.

Transporter och farligt gods
Eftersom E4 och väg 215 för närvarande är rekommenderade vägar 
för farligt gods, vilka inte kan ledas genom bostadsområden, måste 
alternativa vägar utredas.
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Gång – och cykeltrafik
Norsholm har idag ett bristande gång- och cykelvägnät. Gång- och 
cykeltrafiken ska främjas i och med en utveckling av orten – viktigt 
är till exempel att gång- och cykeltrafik uppmuntras till och från 
pendeltågsstationen både för boende och besökande. Cykelparkering 
anordnas till exempel vid stationen. Det ska kännas nära!

Målsättning finns även att det i framtiden ska vara möjligt att ta sig till 
fots på båda sidor av Göta kanal inom samhället, det vill säga väster om 
väg 215. Idag går det att följa kanalen västerut längs Slussvägen och 
längs de gamla oxdragarlederna i öster.

Buffertzoner
Förutom de skyddade naturområdena reserveras, av säkerhetsskäl 
och risk för bullerstörningar, generella buffertzoner mellan framtida 
bebyggelse, E4 och järnväg. En sådan zon beräknas kräva omkring 50 
meter från järnvägen respektive 100 meter från E4, vilket markeras 
på kartan till höger. Buffertzonerna kan på olika sätt minskas genom 
till exempel bullerdämpande och visuella åtgärder på och/eller mellan 
byggnader.

Utförliga bullerberäkningar måste föregå detaljplanering. Nivåerna i 
färdigbyggt område får inte överstiga riktlinjer för buller (se s. 69).
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2.8 Service

2.8.1 Handel och kommunal service
I anslutning till Göta kanal/centrala Norsholm finns i dagsläget ett litet 
serviceutbud med inriktning på turism- och kulturverksamhet samt 
småskalig handel. Här ligger bland annat Billes café och vandrarhem 
med turistcenter och restaurang (5), Slusscafé med lättare servering (4),  
pizzeria (6) samt ett djursjukhus (3). Direkt söder om kanalen återfinns 
en mataffär (1) och i anslutning till denna även en återvinningsstation. 

I och med pågående detaljplanearbete för Norsholms kanalområde 
kan det i framtiden även bli möjligt att ett större område kring kanalen 
utvecklas, framförallt med inriktning mot turism och friluftsliv, 
kulturverksamheter och småskalig handel.

Den kommunala servicen i Norsholm innefattar förskolan Solbacken 
(2). Grundskola åk 1-6 finns i Kimstad och åk 7-9 i Skärblacka. 

Närmaste äldreboende finns i Skärblacka med två stycken boenden, ett 
större med 66 platser och ett mindre om 26 platser. Härifrån  utgår även 
hemtjänst som täcker norsholmsområdet (Aina Åhlén, äldreomsorgschef 
område 1, 2008-04-25). 

2.8.2 Turism
Turistutbudet i Norsholm är centrerad kring Göta kanal och en 
utveckling bör fokuseras på kanalområdet tillsammans med det utbud 
av naturupplevelser som orten kan erbjuda. Turismverksamheter 
kan innebära till exempel båttrafik på Göta kanal/Roxen, gästhamn, 
cykelturer längs kanalen, rastställe för resande på närbelägna E4, 
skridskoåkning på kanalen vintertid, övernattningsmöjligheter och så 
vidare. 

På grund av en planerad dubbelspårsutbyggnad av godsspåret i Motala 
kan Göta kanal i framtiden i värsta fall komma att enkelriktas på grund 

av de broar som krävs över kanalen. Claes-Göran Österlund, AB Göta 
kanalbolags nuvarande direktör (via e-mail 2008-04-24), bedömer 
dock att Banverket och kanalbolaget kommer att avtala om antalet 
broöppningar till och med år 2020, men vad som händer därefter är 
okänt. Det kan dock sägas att det eventuellt kommer att presenteras 
en ny lösning inom kort, med tunnel för järnvägen under kanalen och 
Motala ström. 
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2.8.3  Sammanfattning och ställningstaganden:          
 service och turism
Att det finns olika typer av service är av betydelse vid valet av bostads-
ort. Norsholm ska därför kunna erbjuda viss handel, skola och barnom-
sorg, fritidsverksamheter, primärvård, tandvård, 55+-bostäder, äldrevård 
med mera så att det är möjligt att bo på orten under livets alla faser. Ett 
större arbetsplatsutbud än vad som finns idag är också önskvärt. 

Som utgångspunkt ska kommersiellt fokus för invånarna i Norsholm 
finnas vid pendeltågsstationen/ ”centrum”, medan kulturellt och offent-
ligt utbud för besökande fokuceras kring kanalområdet. Ett gång- och 
cykelstråk mellan centrum och kanalområdet är av stor betydelse och 
måste förtydligas genom god gestaltning och orienterbarhet.

Det är i den föreliggande planeringen viktigt att följa hur preferenserna 
kring hur boendet förändras i olika åldersgrupper för att bedöma hur 
behovet av service ska bemötas. Bedömningen kan ligga till grund för 
behovet av barnomsorg och skola, äldreboende och äldrevård samt 
sjukvård, till exempel vårdcentral. I en första etapp ska dock plats för 
skola åk 1-9, eventuellt förskola (eller utbyggnad av befintlig) och 
verksamheter som kan kopplas till ett centrum reserveras.
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3. ANALYS

3.1 SWOT analys

Att arbeta med så kallad SWOT-analys är ett strukturerat sätt att bedöma 
styrkor, svagheter, möjligheter respektive hot för till exempel ett projekt.  
Vanligtvis klassas styrkor och svagheter som parametrar som den egna 
organisationen själv kan påverka, det vill säga genom egna beslut. 
Dessa följs av en gradering huruvida egenskapen är betydande eller 
mindre betydande. Möjligheter och hot är parametrar som den egna 
organisationen inte kan påverka. 

SWOT-analysen nedan grundar sig i de sammanfattningar och 
ställningstaganden som redovisas under planeringsförutsättningarnas 
respektive kapitel:

Dagens styrkor

• Norrköping är en växande kommun.
• Norsholm ligger inom ett stort regionalt arbetsmarknadsområde.
• Norsholm är utpekad i översiktsplanen som framtida 

utvecklingsort. Översiktligt planarbete pågår och kanalområdet 
utvecklas genom pågående detaljplanearbete.

• Det finns ett större sammanhängande område där exploatering 
kan ske utan större konflikter. 

• Det finns plats för verksamheter med goda exponeringslägen mot 
E4.

• Det finns en befintlig yta med utvecklad infrastruktur för 
verksamheter.

• Norsholm ligger i närhet till Göta kanal och större naturområden 
som kan locka till rekreation och besök.

• Göta kanal är ett etablerat turistmål och en av Sveriges mest 
välbesökta och kända turistattraktioner.

Dagens svagheter

• Järnvägen bildar en barriär i landskapet, men är en förutsättning 
att orten ska kunna utvecklas som boendeort. 

• De större vägarna E4 och Riksväg 215 samt Göta kanal utgör 
barriärer. 

• Bebyggelsen är uppdelad i enklaver. 
• Dåliga kollektiva förbindelser.
• Knapphändigt utbud av service- och arbetsplatser.
• Bristande gång- och cykelvägnät. 
• E4 och väg 215 för närvarande är rekommenderade vägar för 

farligt gods.
• Långt till infarterna från E4.
• Den befintliga kraftledningen som sträcker sig i nordsydlig 

riktning över det område som bedöms vara lämpligt för 
exploatering sydväst om samhället måste på något sätt flyttas 
eller grävas ner om bostäder ska kunna uppföras här.

• Utvecklingen begränsas av skyddade områden och ett antal 
(kända) fornlämningar.

Framtida möjligheter

• Järnvägen kan komma att möjliggöra goda kollektiva 
resmöjligheter inom ett stort arbetsmarknadsområde.

• Ett relativt stort och sammanhängande område finns som 
bedöms kunna bebyggas vilket ger en indikation att det kan 
vara fullt möjligt att Norsholm kan utvecklas med fler boende 
som ger underlag för en pendeltågsstation. Med redovisade 
förutsättningar bedöms att en rimlig målsättning kan vara att 
Norsholm på lång sikt kan växa till cirka 8000 invånare. 

• Orten kan utvecklas till en större boendeort i lugnt och vackert 
läge vid Roxen och Göta kanal.

• Tidig planering bedöms kunna ombesörja de största problemen 
med nämnda barriäreffekter.

• Norsholm kan utvecklas som besöksmål kring Göta kanal – plats 
för till exempel småskalig handel finns kring kanalen.
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• Områden med fornlämningar kan med fördel ingå i ett grönt nät 
och sparas som grönytor i den framtida bebyggelsen.

Hot

• Utbyggnaden med Ostlänken dröjer eller blir inte av 
vilket innebär att Södra stambanan inte kan frigöras för 
pendeltågstrafik – förutsättningen för ortens expansion.

• Befolkningsutvecklingen i kommunen stagnerar.
• Norsholm upplevs inte attraktivt av näringsidkare. 
• Arkeologiska undersökningar kan dra ut på tiden och kosta 

mycket pengar.
• Göta kanal enkelriktas och kanalens attraktivitet minskar. 

Slutsats: 
Det är kring de största möjligheterna och de starkaste hoten som viktiga 
frågeställningar inför framtiden kan formuleras. Norsholms svagheter 
kan åtgärdas eller balanseras upp med de styrkor orten har vilket ger 
stora möjligheter för framtiden. De hot som ställs upp är allvarliga och 
tyvärr inget kommunen på ett enkelt sätt kan påverka. 

Ett relativt stort och sammanhängande område bedöms kunna tas i 
anspråk för ny bebyggelse. Orten kan därmed utan större konflikter 
utvecklas till ett pendeltågssamhälle i ett lugnt och vackert läge. Genom 
tidig planering bedöms de största problemen som identifierats kunna 
ombesörjas. Med redovisade förutsättningar bedöms att en rimlig 
målsättning kan vara att Norsholm på lång sikt kan växa till cirka 8000 
invånare. 

Sannolikheten att utbyggnaden med Ostlänken dröjer känns mer 
trolig än att projektet inte blir av alls och en fördröjning bedöms vara 
hanterbar. Om befolkningsutvecklingen i kommunen stagnerar kan ändå 
tidig planering av Norsholm vara till nytta i framtiden. 

Att verksamheter etablerar sig på Norsholm bedöms inte vara 
nödvändigt för ortens överlevnad och attraktivitet för bostäder, men 

skulle vara ett positivt inslag för de boende.

Som slutsats kan sägas att Norsholm har goda förutsättningar att 
utvecklas till en större boendeort med goda kollektiva resmöjligheter. 
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3.2  Översiktliga utvecklingsmål

Göta kanal ger en tydlig identitet åt Norsholm vilket tillsammans med 
det strategiska läget och den vackra naturen är kvaliteter som en ny epok 
i ortens utveckling kan byggas på. Till följd av redovisade planerings-
förutsättningar kan ett antal översiktliga planeringsmål fastställas:

• Norsholm expanderar på sikt upp till omkring 8000 invånare 
vilket innebär en utbyggnad med upp till 4000 bostäder med 
blandad karaktär.  

• Områden som på olika sätt skyddas ska lämnas opåverkade - 
området söder om Roxen och väster om E4 bedöms vara mest 
lämpligt för ny bebyggelse. 

• Området norr om kanalen, som redan är förberett för ytterligare 
verksamheter, ska först och främst utvecklas innan ytterligare 
områden för verksamheter tas i anspråk.

• Lösningar på järnvägens barriäreffekter ska undersökas. 
Barriären måste överbyggas så att samhället känns och kan 
fungera som ett samhälle och inte blir uppdelat i olika enklaver 
vilket är känslan idag. Så få korsningar som möjligt öppnas upp 
och de som anordnas ska (om det är möjligt) vara i skilda plan. 

• Framtida pendeltågsstation ska:
- anordnas i ett tidigt skede.
- ha ett så stort upptagningsområde som möjligt - inga 

boende ska ha mer än 2 kilometer till stationen när 
samhället är helt utbyggt.

- omges av centrumfunktioner.
- ligga så nära det befintliga samhället och kanalområdet 

att boende och besökande lätt kan ta sig till och från tåget 
till fots.

- möjliggöra snabba och täta kollektivförbindelser inom 
regionen. 

• Anknytningar till befintliga infarter från E4 ska ses över. 
Från infarterna ska det vara enkelt att ta sig arbetsplatser, 
bostadsområden och kanalområdet. 

• Prioriteringsordning för olika bebyggelseområden (bostäder, 
arbetsplatser och service) ska presenteras i den översiktliga 
utredningen samt förslag till bebyggelse i de olika delområdena. 

• Plats av högreservoar och omhändertagande av dagvatten ska 
reserveras i ett tidigt skede.

• Utveckling av kanalområdet som besöksmål ska möjliggöras.

• Gång- och cykelstråk ska utvecklas i hela Norsholm. Det ska till 
exempel vara möjligt att ta sig runt hela kanalen väster om väg 
215. Det ska kännas nära!

• Alternativa vägar för farligt gods måste utredas parallellt med 
det fortsatta planarbetet.
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4. UTVECKLINGSFÖRSLAG

4.1 Förslag till markanvändning

4.1.1 Byggbara ytor
Genom konvertering av de områden som på olika sätt skyddas (se kap. 
2.3.6, s. 34) framhävs de områden som bedöms kunna bebyggas. Olika 
lägen för pendeltågsstation har prövats längs järnvägsträckningen för 
att hitta största byggbara yta med maximalt upptagningsområde för 
boende utan att någon ska ha mer än 2 kilometer till stationen, eller 
att denna lokaliseras för långt ifrån det befintliga samhället och Göta 
kanal. Slutsatsen är att området söder om Roxen och väster om E4 är 
mest lämpligt för ny bebyggelse (gul yta på kartan till höger). En station 
norr om kanalen skulle kraftigt begränsa en exploatering i den absoluta 
närheten. 

Eftersom området norr om kanalen redan är förberett för ytterligare 
verksamheter bedöms att detta område först och främst ska utvecklas 
innan ytterligare områden för verksamheter tas i anspråk. Området 
kring kanalen väster om väg 215 bör dessutom beredas för att utveckla 
besöksnäringen och möjliggöra etablering av till exempel småskalig 
handel. 

Byggbara ytor med föreslaget staionsläge samt 500 meter, 1 kilometer och 2 kilometer 
från detta läge.
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4.1.2 Pendeltågsstation
Olika lägen för pendeltågsstation har prövats för att hitta största 
byggbara yta som stämmer överens med de kriterier som satts upp för 
ny pendeltågsstation i utvecklingsmålen. Slutsatsen blev att området 
söder om Roxen och väster om E4 är mest lämpligt för bebyggelse. 

Vid närmare analys av tänkbart stationsläge föreslås nedan redovisad 
plats. Stationen hamnar därmed cirka 500 meter söder om kanalområdet. 
Detta läge maximerar utbyggnadsmöjligheterna samtidigt som den 
omgivande ytan kan inrymma centrumfunktioner. I anslutning till denna 
bör för skola (åk 1-9) och verksamheter med inriktning på handel och 
annan service reserveras.

Område kring föreslagen station

4.1.3 Järnvägskorsningar
Bland de översiktliga planeringsmålen fastställdes att lösningar 
på järnvägens barriäreffekter måste undersökas. Barriären måste 
överbyggas så att samhället känns och kan fungera som ett samhälle och 
inte blir uppdelat i enklaver vilket är känslan idag. Målet är dock att så 
få korningar som möjligt öppnas upp och de som anordnas ska (om det 
är möjligt) vara i skilda plan. 

På grund av dessa motsägelsefulla förutsättningar och att området 
mellan järnvägen och E4 är bullerstört föreslås att tillkommande 
verksamheter och bostäder övergripligt lokaliseras på var sin sida om 
järnvägen. E4 kan på så sätt utgöra något positivt för de verksamheter 
som etablerar sig på orten då området har goda exponeringsmöjligheter 
mot ett stråk där flera tusen människor passerar varje dag. Detta innebär 
också att Norsholm kan bli attraktivt för näringsidkare.

Bostäder lokaliseras väster om järnvägen. Det är dock viktigt att 
passager finns så att människor lätt kan ta sig till och från arbetsplatser, 
de bostäder som ligger öster om järnvägen samt kanalområdet. Av 
den anledningen bedöms ett behov av minst tre planskilda gång- 
och cykelpassager samt minst en planskild korsning för fordon. 
Korsningarna, till exempel breda underfarter, ska genom sin gestaltning 
tydliggöra sambandet mellan de västra och östra delarna av Norsholm.

Om utförligare undersökningar 
visar att det är möjligt att i ett 
längre stråk sänka ner järnvägen 
föreslås detta. Om så kan ett 
antal så kallade ”ekodukter” 
anordnas till förmån för både 

människor, djur och växter. Att lägga järnvägen i tunnel innebär att 
barriären genom samhället byggs bort och buller reduceras. Ingreppen 
och kostnaderna kan vara mycket stora initialt, men vinsten blir 
sannolikt på sikt minst lika stora.

Principskiss ekodukt
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Alla korsningar ska om möjligt utföras i planskilda lägen och utformas 
enligt principer om god utformning ur cyklist- och gåendeperspektiv 
enligt Vägverkets skrift Planskilda korsningar (2001).

Föreslagna korsningspunkter över järnvägen:
 

•  Den befintliga korsningen för gångtrafik som idag finns i 
närheten till kanalen ses över och byggs om för gång och cykel i 
ett planskilt läge (1). 

•  Vid pendeltågsstationen skapas en gång- och cykelpassage även 
den i ett planskilt läge (2). 

•  Den befintliga planskilda korsningen för biltrafik som 
ligger cirka 800 meter söder om samhället rustas upp (3) och 
kompletteras för gång- och cykeltrafik. Eventuellt måste denna 
breddas. 

•  Den befintliga gång- och cykelbron vid Öjeby (4) lämnas till 
vidare som den är, men bör ersättas i en senare utbyggnadetapp 
Den kraftiga lutningen gör att den kan vara besvärlig att passera. 
Till exempel är det svårt att leda en cykel över denna. Om behov 
uppstår kan även planskild korsning för fordonstrafik skapas i 
detta läge.

Föreslagna lägen för järnvägspassager. Exempelbilder på planskilda gång- och 
cykelkorsningar har hämtats från Vägverkets skrift ”Planskilda korsningar” (2001).
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4.1.4 Dagvatten
All dagvattenavledning i Norsholm ska om möjligt ske genom lokalt 
omhändertagande kompletterat med avledning på ytan till öppna 
sedimenteringsdammar (enligt ”Växjömodellen”: dagvattnet släpps 
ut mot en nedslagen spontad kant mot vattnet under ett till exempel 
bryggdäck som i en ränna leder vattnet mot sedimenteringsdammar där 
det samlas upp och fördröjs). Antalet och storleken på dessa dammar är 
beroende av dimensionerande vattenföring och av uppehållstiden för att 
reningseffekten ska bli god. Bostadsmiljön kan här berikas med synligt 
dagvatten.

Plats för denna typ av anläggning reserveras i områdets nordvästra del. 
Vattnet kan på så sätt mynna i Roxen (se karta s. 61).

Genomsläppliga beläggningar eller permeabla ytor är ”öppna” 
beläggningar som tar hand om dagvatten lokalt genom att släppa 
ner vatten, luft (syre) och eventuell näring till marken under 
ytan, och som låter marken andas och ventilera ut markgaser till 
atmosfären. I tätortsnära miljöer är marken ofta hårdgjord med 
asfalt, gatsten, markbetong, betongplattor och marktegel eller 
tilltrampade och kompakterade grusytor. Med genomsläppliga 
beläggningar är det möjligt att skapa ytor för stadsmiljö som är 
genomsläppliga men ändå körbara för trafik och de kan även göras 
gröna.

(www.vegtech.se, 2008-04-05)

Över: Vattenavledning i Växjö.
Nedre: Torgyta som vid stora flöden kan ta hand om dagvatten och forma en tillfällig 
damm.

Exempel på synligt dagvatten i stadsmiljö 1. Avledningssystem i bostadsmiljö 
2. Genomsläppliga ytor på parkeringsplats 3. Trottoar med genomsläppligt 
grusmaterial 4. Grönt tak på servicebyggnad. 
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4.1.5 Högreservoar
En högreservoar finns redan på orten. Denna är belägen drygt 500 meter 
sydost från kanalområdet (se karta s. 39), men eftersom vattentillgången 
i Norsholm är begränsad på grund den långa överföringsledningen från 
Skärblacka måste en ny högreservoar med större kapacitet uppföras 
och innan ytterligare bebyggelse kan komma till stånd (ÖP90). En ny 
högreservoar kan med fördel placeras på samma plats som den gamla. 
Det nya tornet kan utformas som ett intressant element som eventuellt 
kan komma att utgöra ett landmärke i Norsholm. Konstruktionen kan 
vara modern men ändå ha anknytning till kanalen.

4.1.6 Bebyggelsestruktur och etappindelning
På grund av järnvägens barriäreffekter föreslås att verksamheter och 
bostäder övergripligt lokaliseras på var sin sida om järnvägen. En 
lämplig avvägning mellan bostäder, mindre och större verksamheter 
och kompletterande servicefunktioner eftersträvas för hela orten. 
Utgångspunkten är att nya områden integreras med befintliga för att 
Norsholm ska upplevas som ett samhälle. Ett balanserat utbud av olika 
boendeformer måste finnas, både småhus och lägenheter med äganderätt 
och lägenheter med hyresrätt.

Byggnadsetapperna ska utföras närmast stationen och ut. Det vill 
säga områden närmast stationen och pendeltågsstationen byggs först. 
Därefter fylls Norsholm på i ”cirklar” beroende av avstånd till stationen 
(se karta på nästa sida). Nedan redovisade etapper måste troligtvis i ett 
senare skede delas upp i fler etapper.

Turism: Kanalområdet väster om väg 215 utvecklas i sin helhet för 
besöksverksamhet. Detta innebär att området ska möjliggöra småskalig 
handel, service så som övernattningsmöjligheter, caféer, restauranger 
och så vidare. Eftersom stora delar ligger på redan ianspråktagen mark 
bedöms inte strandskyddet som något större problem.

C 1-2: Avstånd upp till 500 meter från stationen - etapp 1 och 2
Centrum med tätare och varierad bebyggelse närmast stationsområdet, 
förslagsvis flerfamiljshus och radhus om 2-3 våningar. Möjlighet till 
friliggande småhus, radhus, parhus, kedjehus i 1-2 våningar utanför det 
tätare ”centrum”. Plats för skola åk 1-9, förskola och verksamheter som 
kan kopplas till ett centrum ska reserveras. 

B 3: Avstånd upp till en kilometer från stationen - etapp 3 
Friliggande småhus, radhus, parhus, kedjehus 1-2 våningar. 

B 4: Avstånd upp till 1,5 kilometer från stationen - etapp 4 
Friliggande småhus, radhus, parhus, kedjehus 1-2 våningar samt 
eventuellt närservice.

B 5: Avstånd upp till 2 kilometer från stationen - etapp 5 
Friliggande småhus, radhus, parhus, kedjehus 1-2 våningar.

V 1: Verksamhetsområde - etapp 1
Området norr om kanalen är idag mycket glest utnyttjat. Här finns ett 
stort område med förberedd tomtmark för ytterligare verksamheter, med 
utbyggda gator och vatten- och avloppsledningar. Eftersom området 
redan är förberett för ytterligare verksamheter genom detaljplan bedöms 
att detta först och främst ska utvecklas innan ytterligare områden för 
verksamheter tas i anspråk.

V 2-5: Verksamheter - etapp 2-5
Tillkommande verksamheter lokaliseras längs ett stråk mellan E4 
och järnväg i ordningen beroende av avstånd till den planerade 
pendeltågsstationen. Detta ger goda exponeringslägen och områdena 
kan försörjas med väg 215. 

Inspirationsbilder vattentorn
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Övergripande 
bebyggelsestruktur. 
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4.2 Gestaltningsprinciper

Förslagen till de övergripande gestaltningsriktlinjerna syftar till att 
ge det nya Norsholm en sammanhållen yttre gestaltning som binder 
samman bostadsområden, verksamhetsområden och allmänna platser. 
Riktlinjerna ska samtidigt ge utrymme för arkitektonisk frihet och 
variationsrikedom.

4.2.1 Norsholms identitet
Tillvaratagande och utveckling av de värden Norsholm idag innehar ska 
vara en viktig faktor i utformandet av boendeorten. Göta kanal ger en 
tydlig identitet åt Norsholm vilket tillsammans med det strategiska läget 
och den vackra naturen är kvaliteter som en ny epok i ortens utveckling 
kan byggas på. Närhet, gång- cykeltrafik, kollektivtrafik och naturnära 
boende ska på alla sätt prioriteras och vara ledord i den fortsatta (detalj-) 
planeringen. 

4.2.2 Bebyggelse
Norsholm ska kännetecknas av att vara en lugn boendeort i ett 
naturskönt läge. Skalan ska hållas nere och den största andelen 
bebyggelse ska vara småhus - det vill säga villabebyggelse i en till två 
våningar. Bebyggelse kring den planerade pendeltågsstationen utformas 
högre, upp till 3-4 våningar och verksamheterna närmast E4 kan 
utformas ännu något högre, kanske upp till fem våningar. 

Som utgångspunkt ska kommersiellt fokus för invånarna i Norsholm 
finnas vid pendeltågsstationen, medan kulturellt och offentligt utbud 
för besökande fokuceras kring kanalområdet. ”Centrum” kring 
pendeltågsstationen ska formas till en naturlig mötesplats där olika typer 
av service lokaliseras, så som skola och mataffär. Här kan förslagsvis en 
arkitektonisk intressant byggnad uppföras som anknyter till kanalen och 
som markerar centrum och sätter Norsholm på kartan. 

Friliggande småhus
Gles exploatering med friliggande villor i en till 
två våningar.

Tomtindelningen prövas i detaljplaneskedet 
och hänsyn ska då tas till bland annat topografi, 
landskapsbild, kulturhistoriska värden och 
väganslutningar. Bebyggelsen ska anpassas till 
den lätt kuperade terrängen för att skapa

intressanta bostadsområden med tydliga karaktärer. Genom 
sutteränglösningar kan till exempel husen anpassas till topografin och 
en uppdelning av huvudbyggnaden i två sammansatta byggnadskroppar 
med olika hushöjd och olika antal våningar ger också en varierad 
bebyggelse med småskalig karaktär. 

Tomterna bör i snitt hamna på omkring 1200 kvm med byggnader i      
1-2 våningar. Byggrätterna på dessa föreslås bli omkring 240 kvm brutto 
i byggnadsarea (huvudbyggnad och komplementbyggnader: garage/
carport, förråd/uthus och växthus), vilket innebär exploateringstal på 
omkring 0,2. Exakta byggrätter bestäms i respektive detaljplan. 

Parkering ska lösas inom respektive fastighet.

Radhus, parhus, kedjehus eller mindre flerfamiljshus
Måttlig täthet med radhus, parhus, kedjehus 
eller mindre flerfamiljshus i en till tre våningar.

För dessa områden ska gälla så som de 
friliggande villorna, men tomterna blir naturligt 
mindre, omkring 400 kvm. Byggrätterna på 
dessa föreslås bli omkring 160 kvm brutto i 
bruttoarea (huvudbyggnad och komplement-

byggnader: garage/carport, förråd/uthus och växthus), vilket innebär  

e 0,2*

e 0,4*

* Bildexempel på full utnyttjad byggandsarea med exploateringstal på 0,2, 0,4 
respektive 0,6
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exploateringstal på omkring 0,4. Exakta byggrätter bestäms i respektive 
detaljplan. 

Parkering kan lösas inom respektive fastighet eller genom gemensamma 
parkeringslösningar (se kaptilet 4.2.6 Parkering, s. 65).
 
Centrum kring pendeltågstationen - flerfamiljshus

Hög bebyggelsetäthet med tydliga gaturum och 
platsbildningar, men med rymliga och ljusa in-
nergårdar.

Centrumområdet ska innehålla relativt tät 
bebyggelse. Byggnadshöjderna kan vara något 
högre än i omkringliggande bostadsområden, 
kanske upp till 4 våningar. Ett exploateringstal 

på omkring 0,6 bedöms här som lämpligt. Exakta byggrätter bestäms i 
respektive detaljplan. 

Byggnaderna kring centrum ska möjliggöra en blandning av olika 
funktioner som handel, kontor och bostäder för att skapa liv och rörelse 
på dygnets alla timmar vilket innebär ökad trygghet. Bottenvåningarna 
ges en högre våningshöjd än övriga plan för att kunna inrymma till 
exempel butiker, offentliga lokaler eller verksamheter med mer publik 
karaktär. 

För att möjliggöra bostäder närmast järnvägen krävs att dessa har en 
tyst bostadsgård. Mot denna kan till exempel sovrum placeras. För 
att skapa en god boende- och utemiljö måste särskild vikt läggas vid 
utformning och placering av bullerskydd mot järnvägen vilket bör 
utföras transparent för att säkerställa ljus på bostadsgårdarna.

Verksamhetsområden
Verksamheter närmast E4 kan utformas något högre än de närmare 
järnvägen. Byggnaderna öster om väg 215 kan utformas upp till 5 
våningar och väster om väg 215 trappas bebyggelsen ner för att bättre 
smälta samman med villabebyggelsen på andra sidan järnvägen. Upp till 

tre våningar bedöms här som lämpligt.

Det är viktigt att omsorg läggs vid byggnaders utformning och 
fasader för att undvika att dessa områden blir ”klassiskt, tråkiga 
industriområden”. Detaljplanebestämmelser ska därför på ett lämpligt 
sätt reglera fasader och annan utformning, till exempel övrig tomtmark 
och infarter.

Kanalområdet
Kanalområdet utvecklas till att innehålla ytterligare verksamheter 
knutet till kanalen som kan locka till besök och intressanta upplevelser. 
På redan ianspråktagen mark ska möjligheter utredas om ytterligare 
exploatering kan ske, men närmast kanalen ska området vara fritt 
så att människor kan ströva förbi. Ett gång- och cykelstråk ska 
sträcka sig runt hela kanalen på båda sidor väster om väg 215 och ut 
mot de naturområden som finns kring orten. Gång- och cykelstråk 
knyts även till omkringliggande bostads- och verksamhetsområden, 
pendeltågstation och centrumbebyggelse. 

Bebyggelsen kring kanalen ska i sin utformning ge området en tydlig 
karaktär. Byggnadshöjderna regleras upp till tre våningar och placeras 
tätt mot kanalen för skapa ett intimt vattenrum. 

Tyvärr ha ett antal intressanta detaljer i denna miljö rivits under senare 
tid, till exempel en gammal silo, och i dagsläget finns inga speciella 
byggnader av som bör bevaras och återanvändas.

Formspråk, materialval och färgsättning på byggnader
För att knyta samman bebyggelseområden bör byggnadernas utseende 
och utformning på något sätt regleras i de kommande detaljplanerna. 
Som exempel kan bestämmelserna om minsta respektive högsta 
takfot och eller taklutning gå igen i ett område för att skapa en helhet. 
Husen bör ligga med kort eller långsida parallellt med gaturummet 
i direkt anslutning till förgårdsmarken och ha trä- eller putsfasader. 
Färgsättningen föreslås att regleras så att till exempel mycket starka 
”onaturliga” färger undviks. 

e 0,6*
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Byggnader för tekniskt försörjning
Storlek och färg- och materialval på alla byggnader som krävs för den 
tekniska försörjningen, som till exempel transformatorstationer och 
sophus, ska anpassas till den omgivande miljön. 

4.2.3 Utformning av allmänna platser 
Att skapa förutsättningar för social gemenskap är viktigt för det framtida 
Norsholm. Det kan möjliggöras med genomtänkta placeringar av gång- 
och cykelvägar, mötesplatser, grönområden, aktivitetsytor med mera. 
Det ska bland annat finnas lekplatser att tillgå i alla bostadsområden. 
Dessa kan utformas i små gröna oaser inom bostadsbebyggelsen (se 
kap. 4.2.4 Grönstruktur nedan). Intill pendeltågsstationen ska det finnas 
ett grönt centrumtorg med sittplatser och cykelparkering. Bilparkering 
kan finnas i anslutning till denna yta. Platsen ska vara lättillgänglig och 
inbjudande och eventuellt ge plats för torghandel och uteservering. 

Gemensamt för de allmänna platserna (torg, mötesplatser, lekytor med 
mera) är att de ska ha en sammanhållande gestaltning, vilket kan ske 
genom en samordning av markmaterial, trädplanteringar och enhetlig 
möblering vilket fastslås för hela Norsholm i samband med den första 
utbyggnadsetappen.

4.2.4 Grönstruktur 

Bebyggelsen i Norsholm ska omges av ett grönt ”nät”. Det ska vara 
möjligt att ta sig genom gröna miljöer från tåget till kanalen och 
bostäder/verksamheter samt ut till omkringliggande naturområden. 
Det ska kännas nära att gå eller cykla. Grönområden ska utvecklas 
i bebyggelsen och knyta samman orten. Det ska inte vara långt till 
närmaste ”gröning” som även kan vara den närmast anordnade 
lekplatsen eller bara en ”grön oas” med sittplatser för möten och 
kontemplation. 

Förslagsvis anordnas en central park i anslutning till pendeltågs-
stationen. Vid kanalområdet kan även en park anordnas som ger 

möjlighet till picknick eller dylikt.

I samband med ortens utveckling ska, som tidigare nämnt, hänsyn till 
fornlämningar tas. Dessa kan med fördel sparas inom det gröna nätet 
och på så sätt även framhävas, vilket kan bli ett intressant inslag i 
miljön. Bostads- och parkmiljön kan även berikas med synligt dagvatten 
där detta måste tas om hand och eventuellt ledas bort.

Ädellövträd, som till exempel ekar, är värdefulla för kulturlandskapet 
och för att bevara viktig vegetation inom bland annat enskilda 
fastigheter bör inventeringar (utöver de redan gjorda genom kommunens 
naturvårdsprogram) genomföras i detaljplaneskedet. Den befintliga 
vegetationen ska så långt det är möjligt bevaras. Värdefulla ädellövträd 
ska i kommande detaljplaner skyddas mot fällning.

I anslutning till bostadsbebyggelsen bör tillgängliga friluftsområden 
med till exempel elljusspår, ridanläggningar med mera finnas.

En plan för grönstrukturen med strategier för de gröna områdena och 
dess skötsel föreslås i nästa planskede.

Exempel på aktivitetsyta i samspel med markerd fornlämning



64

4.2.5 Möte med det omgivade landskapet
Entréerna till samhället och mötet mellan landskap och bebyggelse är 
frågor som behöver studeras vidare, men det är viktigt att mötet mellan 
det omgivande landskapet och den nya bebyggelsen inte sker abrupt 
utan fasas ut på ett naturligt sätt. En speciell zon kan till exempel 
reserveras och planteras med lämplig vegetation som kan länka samman 
den omgivande naturmarken och den tillkommande bebyggelsen. Ett 
längre promenadstråk kring hela orten kan ligga i denna zon. En sådan 
slinga ska vara försedd med god belysning och platser för vila och lek.

4.2.6 Principer för gator, gång- och cykelstråk
Infarter
Vid utformandet av gatunätet ska hänsyn tas till de befintliga 
huvudinfarterna från E4 (väg 215) så att det känns enkelt att ta sig 
arbetsplatser, bostadsområden och kanalområdet. Vid behov skapas 
cirkulationsplatser i mötet mellan infart och huvudgata. 

Sektion: infarter
Längs med infarterna utformas byggnaderna i 3-5 våningar och placeras 
med med kort- eller långsida parallellt med gaturummet i direkt 
anslutning till förgårdsmarken. Utrymmet mellan husen kan här vara 
relativt brett, varför träd planteras på åtminstone ena sidan vägen för 
att tydliggöra gaturummet. Längs ena sidan ska även en bred gång- och 
cykelväg finnas. Hastigheten begränsas till 70 km/h.

Huvudgator
Fordonstrafiken når bostads- och verksamhetsområdena via ett 
antal huvudgator som knyts samman med infarterna. Den befintliga 
Norsholmsvägen kommer bland annat att ingå i nätet huvudgator.

Sektion: huvudgator
Längs huvudgatorna placeras byggnaderna med med kort- eller långsida 
parallellt med gaturummet i direkt anslutning till förgårdsmarken. Här 
ska gaturummet utformas något tätare än vid infartslederna och för 
att tydliggöra detta flyttas bygganderna närmare vägen och trädrader 

planteras på båda sidor där även gång- och cykelstråk ska finnas. 

Vissa huvudgator kommer att trafikeras av busstrafik varför gatorna ska 
ha en bredd och utformning som tillåter kollektivtrafik. Hastigheten 
begränsas till 50 km/h, men för att undvika höga hastigheter kan 
gatorna brytas med platsbildningar. Syftet med dessa är att biltrafiken 
underordnas oskyddade trafikanter vilket innebär att platserna 
tydligt måste markeras. Hållplatser kan med fördel ligga på dessa 
platsbildningar. 

Exempelsektion: Infarter

Exempelsektion: Huvudgator
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Lokalgator
Alla lokalgator inom bostadsområdena utformas för låga hastigheter 
under 30 km/h, men framkomlighet för räddningstjänst och lastbil 
om max 12 meter måste vara möjlig. Inom verksamhetsområdena bör 
gatorna möjliggöra större fordon, men hastigheter ska ändå hållas nere. 

Inom bostadskvarteren utformas körvägarna som gångfartsgator, det 
vill säga de trafikeras på de gåendes villkor. Inom både bostadskvarter 
och verksamhetsområden ska återvändsgränder undvikas och vid behov 
ska möjlighet till kantstensparkering med trädplanteringar anordnas. 
Gångbana ska finnas på en sida om lokalgatan – på den sida som snö 
och is försvinner fortast på vårkanten.

Sektioner lokalgator: bostads- och verksamhetsområden
Längs med lokalgatorna placeras byggnaderna med med kort- 
eller långsida parallellt med gaturummet i direkt anslutning till 
förgårdsmarken. Parkering ska kunna medges framför huset inom 
bostadsområdena. Trottoar kan utformas med genomsläppliga ytor så att 
dagvatten inte behöver ledas bort. Trädplanteringar skapar trivsel.

Gång och cykelstråk
Alla målpunkter inom Norsholm ska kunna nås via ett upplyst gång- 
och cykelnät med god tillgänglighet. Huvudstråket ska ligga längs 
med huvudgatorna, men vid lokalgatorna i bostadsområdena kan 
cykeltrafiken blandas med biltrafiken eftersom hastigheten här begränsas 
till 30 km/h. I övriga områden kan gång- och cykeltrafik ledas parallellt 
med gatan eller i separata stråk i till exempel parkmark.  

Ambitionen för Norsholm ska vara att alla boende har nära till gröna 
områden. Ett nät av gångar och passager i inom kvarteren krävs därför 
sannolikt. 

Gång- och cykelvägnätet är en viktig del av resan med kollektiva 
färdmedel, vilket innebär att god tillgänglighet till planerade hållplatser 
är viktigt, samt möjlighet till cykelparkering vid hållplatserna.

Parkering
Parkering för boende ska generellt anordnas inom respektive fastighet, 
men i vissa fall kan samlad parkering för flera bostäder vara lämpligt. 
Samlade parkeringsplatser delas upp på flera mindre ytor, för att de ska 
upplevas trevliga och för att uppnå god tillgänglighet med korta avstånd. 
På parkeringsytorna ska planteringar finnas som kan skapa större trivsel.

Exempelsektion: Lokalgata inom verksamhetsområde

Exempelsektion: Lokalgata inom bostadsområde
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Kollektivtrafik
Järnvägen är en förutsättning för ortens expansion och en 
pendeltågsstation ska därför anordnas i ett tidigt skede. Denna ska 
möjliggöra snabba och täta kollektivförbindelser inom regionen. Även 
om pendeltågstrafiken skulle kunna täcka det största behovet måste 
busstrafikens linjer måste ses över, eftersom denna trafikerar orter som 
inte tågtrafiken gör, till exempel Finspång.

Busstrafikens linjer bör utgå från pendeltågsstationens läge och 
trafikera ett eller flera stråk inom bostads- och verksamhetsområdena 
för att skapa acceptabla gångavstånd till busshållplatserna och därmed 
uppmuntra kollektivt åkande. Ingen ska om det är möjligt ha mer än 500 
meter till närmaste busshållplats.

Möblering i gatumiljö (gator, platser och torg)
Ett gemensamt formspråk beträffande möblering, belysning, 
planteringar och markbeläggning ska finnas i Norsholm. Detta ska 
fastslås i samband med de kommande detaljplanerna. Det föreslås bland 
annat ovan finnas tre gatutyper med olika karaktär – infart, huvudgata 
och lokalgata  - vilkas hierarki tydligt ska framgå genom material och 
funktion. 

4.2.7 Tillgänglighet
Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar och i alla 
åldrar kan bli fullt delaktiga i samhällslivet ska alltid beaktas fullt 
ut vid nybyggnation. Boendemiljön ska utformas med hänsyn till 
gällande riktlinjer för att uppnå så hög tillgänglighet som möjligt. Detta 
gäller både fysisk och psykisk tillgänglighet - allt från den faktiska 
framkomligheten till val av växter som till exempel kan orsaka allergier 
eller sådant som kan orsaka känsla av otrygghet, till exempel bristande 
belysning eller skötsel.

Utformningen av all gatu- och parkmiljö i Norsholm ska följa de 
riktlinjer som Norrköpings kommun har samlat i skriften ”Riktlinjer för 
tillgänglighet för Norrköpings gatu- och parkmiljö”.
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5. MILJÖKONSEKVENSER

5.1 Avvägning mot 3, 4 och 5 kap. miljöbalken

Med undantag från redovisade skyddade områden bedöms att marken 
inom programområdet är lämpad för de ändamål som föreslås enligt 
miljöbalkens 3 kapitel (grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden) 1§, det vill säga att ”mark- och 
vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför 
en från allmän synpunkt god hushållning”.  

Föreslagen utveckling av Norsholm kan eventuellt ta i anspråk eller 
tangera sådan mark som avses i 3 kapitlet 2-6 §§ (stora opåverkade 
områden, ekologiskt känsliga områden, jord- och skogsbruk av nationell 
betydelse eller riksintressen), varför frågorna ska beaktas särskilt i den 
fortsatta planeringen. Området närmast Göta kanal är till exempel av 
riksintresse och berörs samtidigt av strandskydd, men eftersom denna 
miljö föreslås förädlas med verksamheter knutet till just kanalen och att 
större delen av marken redan är ianspråktagen bedöms att detta kan vara 
möjligt. Programområdet föreslår vidare inte att ta i anspråk sådant som 
anges i miljöbalkens 3 kapitel 7-9 §§ (områden med värdefulla mineral, 
områden lämpade för samhällsviktiga anläggningar, till exempel för 
energiproduktion eller som har betydelse för totalförsvaret) samt 4 
kapitel (särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för 
vissa områden i landet). 

Utvecklingsförslaget bedöms inte medföra överskridanden av gällande 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken (kvaliteten på mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt).
 

5.2 Miljökonsekvensbeskrivning

En miljöbedömning (behovsbedömning) ska genomföras för alla 
planer och program enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken för att avgöra om 
programmets/planens genomförande kan antas innebära en ”betydande 
miljöpåverkan” eller ej. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i samhällsplaneringen så att en hållbar utveckling främjas. 
Om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå ska kommunen inom 
ramen för miljöbedömningen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. 

Bedömning: Utvecklingen av Norsholm bedöms inte innebära 
betydande miljöpåverkan eftersom mijöbalkens krav enligt 3, 4 och 5 
kapitlet kan uppfyllas. Separat MKB (miljökonsekvensbeskrivning) 
behöver därför inte upprättas. Relevanta konsekvenser för miljön 
behandlas inom ramen för programmet/kommande planer.

5.3 Kommunens mål

Utvecklingsförslaget är förenligt med kommunens översiktliga mål 
enligt till exempel gällande översiktsplaner. 

5.4 Miljöaspekter i övrigt

Buller
Buller från järnvägen bedöms att minska då all tyngre trafik flyttas till 
Ostlänkens järnvägskorridor och endast pendeltågstrafik kommer att 
trafikera genom orten. Pendeltågen kommer uppskattningsvis att köra 
långsammare än nuvarande trafik. 

Den totala bullersituationen från vägtrafiken kommer att öka i och med 
att nya områden måste trafikförsörjas, men denna ökning bedöms inte 
påverka befintliga bostadsområden nämnvärt och nivåerna bör hamna 
på det som kan sägas vara normalt för bostadsområden. Hastigheterna 
ska dessutom begränsas vilket bland annat innebär att vägtrafikbullret 
minimeras.
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På grund av närheten till järnväg och större vägar är det särskilt viktigt 
att all bebyggelse utformas så att riksdagens uppsatta riktlinjer enligt 
”Infrastrukturinriktning för framtida transporter, 1996/97:53”  för 
buller från väg- och spårtrafik inte överskrids  (Buller i planeringen 
- Planera för bostäder utsatta för buller från väg- och spårtrafik, 
Boverkets allmänna råd 2008:1, 2008):

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus,
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid,
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad),
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Föroreningar
Inom Norsholm finns idag fem (kända) områden med markföroreningar 
vilka måste utredas i samband med vidare planering. Det kan även 
finnas skyddsavstånd till befintliga verksamheter, alternativt planer som 
medger störande verksamheter, vilka måste identifieras och ses över för 
inte påverka den planerade (och befintliga) bebyggelsen. 

Förutsättningarna för att gå, cykla eller resa kollektivt kommer att bli 
mycket goda för boende inom hela Norsholm och kan bidra till att 
minska bilberoendet och dess negativa konsekvenser.

Grönstruktur och friluftsliv
Programmet föreslår inte att ta i anspråk områden med höga 
naturvärden, men utvecklingsförslaget begränsar de fria ytorna i direkt 
anslutning till orten. Förutsättningarna för friluftsliv bedöms dock 
inte inskränkas då större områden fortfarande kommer att gränsa till 
bebyggelsen. Ett grönt nät med gång- och cykelvägar ska vidare göra 
det möjligt att i gröna områden ta sig från punkt A till punkt B samt till 
de omkringliggande naturområdena. Det är därför viktigt att marken 
mellan husen behandlas lika omsorgsfullt som bebyggelsen. En plan för 
grönstrukturen med strategier för de gröna områdena och dess skötsel 
föreslås i nästa planskede.

Kulturmiljö och landskapsbild
Kulturmiljön kring Göta kanal föreslås i programmet förädlas vilket 
innebär en förbättring i detta avseende. I övrigt kommer större ytor som 
idag är natur- och åkermark att exploateras, men utredningen påvisar 
att det är möjligt att utöka Norsholm utan att ta i anspråk skyddsvärda 
markområden. 

Sociala aspekter
Områden ska planeras från pendeltågsstationens läge och ut, 
vilket innebär att bebyggelsen maximalt hamnar två kilometer 
från centrum. Ett väl utbyggt gång- och cykelnät i gröna rum ska 
förstärka närhetskänslan och stor vikt ska i dessa stråk läggas till att 
skapa förutsättningar för sociala möten genom till exempel naturliga 
mötesplatser. Viktiga beståndsdelar för det sociala livet är rimlig 
variation i boendet, integrering av arbetsplatser, kultur- och friluftsliv, 
god tillgång till mötesplatser och en tillgänglig och trygg närmiljö.
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Övrigt
Miljöbalken och Plan- och bygglagen via www.notisum.se
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