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Inledning
Utvecklingsprogram för Årummet är ett program i tre delar som tagits fram på
uppdrag av Kommunstyrelsen. Projektet är ett samarbete mellan
Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen, Nyköpings kommun, och
Sörmlands museum. Flertalet andra intressenter har också involverats i
arbetet.
Del 1 – Inventering och analys, beskriver nuläget och pekar på vilka
förutsättningar som råder samt de behov och möjligheter som finns för
förbättring. I analysen har årummet delats in i totalt nio etapper från
Hamnbron till gamla Skavstarondellen i Harg.
Del 2 – Förslag, är en fördjupning som lyfter fram olika förslag och tankar kring
hur olika delsträckor i Årummet kan utvecklas. I denna del finns förslag på
framtida användning och gestaltning för parkområdet kring kvarteret Åkroken
och kvarteret Slottsvakten. Området har pekats ut som särskilt viktigt.
Förslaget har ställts ut för medborgardialog, där en omfattande enkät
genomförts på kommunens hemsida. Enkätsvaren har legat till grund för en
prioriteringsordning mellan olika åtgärder i handlingsplanen.
Del 3 – Handlingsplan, är en sammanställning av konkreta åtgärder som ska
genomföras utifrån utvecklingsprogrammet. Handlingsplanen redovisar
uppskattade kostnader, utgifter, tidplaner och ansvariga för de olika
åtgärderna. En stor vikt läggs på tidiga insatser, som kan göra en betydande
skillnad för hur Årummet upplevs av Nyköpingsborna och besökare i staden.
Som bilaga till programmet finns en sammanställning av den medborgarenkät
som genomfördes mellan 24 oktober och 28 november 2014. I enkäten fick
invånare, besökare och andra intressenter berätta om sin upplevelse av
området

Sammanfattning
Från Harg i norr till Hamnbron i söder, finns stora möjligheter till förbättringar
och förändringar, som på kort och lång sikt kan bidra till att promenadstråket
längs med ån och dess omnejd blir en ännu trevligare plats att vistas på.
Områdets potential är stor och små förändringar kan göra stor skillnad.
Skötsel, möblering, skyltning och belysning är viktiga att utveckla utefter hela
Årummet. En del åtgärder kräver ytterligare utredningar och investeringsar.
Uppskattade kostnader för utredningar, projektering, anläggande och drift
finns redovisade längre fram.
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Medborgarenkät
342 personer besvarade enkäten som innehöll frågor om hur de använder och
upplever miljöerna kring Nyköpingsåni dagsläget och vilka områden och
funktioner som behöver utvecklas. Enkäten var webbaserad och de som
behövde hjälp erbjöds möjlighet att fylla i enkäten i stadshusets reception.
Enkäten var utformad med flervalsfrågor, där följdfrågor ställdes vid vissa svar.
Möjligheten att skriva fritextsvar fanns också. Av de svarande var 48 personer
under 20 år, 84 personer mellan 21-40 år, 114 personer mellan 41-60 år, 90
personer mellan 61-80 år och fem personer var över 81 år.
Efter genomförd enkätperiod stod det klart att en majoritet av de svarande
tycker att det kommunen bör prioritera i utvecklingsarbetet med ån är
upprustning i form av drift och underhåll. Belysning är en annan punkt som
många påpekar är viktig och tillför Årummet såväl en ökad trygghetskänsla
som bättre tillgänglighet kvällstid.
Projektgruppen för Årummet har tagit dessa åsikter i beaktande vid
framtagandet av denna handlingsplan.
Många av de föreslagna åtgärderna, så som upprustning och förbättring av
befintlig parkmark, ny skyltning, ny gatubeläggning och belysning, är av sådan
karaktär att de inte kräver någon planändring. Vissa andra åtgärder kan
komma kräva nya detaljplaner.
.
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Åtgärdsförslag
Förbättringsmöjligheterna har nedan delats in i två kategorier. Uppdelningen
syftar till visa en åtskillnad mellan projekt som är specifika för en avgränsad
plats och för de som gäller Årummet som helhet.

Tidiga aktiviter
Det är viktigt att belysa ”Årummet”-konceptet när aktiviteter som kan kopplas
till projektet genomförs. Med tiden är förhoppningen att detta skapar detta en
känsla för Årummet som helhet hos våra invånare. I samband med att arbetet
med utvecklingsprogrammet avslutas vidtar en fas av förverkligande av dessa
visioner. Genom att aktivt samla åtgärder längs Nyköpingsån under paraplyet
Årummet stärks identiteten i det sammanhängande parkstråket.
Kommunikationen av dessa åtgärder är central och arbetet längs Årummet
och resultatet av utvecklingsprogrammet bör uppmärksammas i kommunens
informationsmaterial i traditionella och sociala medier. Medborgarnas
delaktighet i Årummet bör uppmuntras med inbjudan till aktiviteter i samband
med exempelvis intensivare skötselåtgärder

Generella åtgärder längs med hela den identifierade sträckan.
Resultatet av medborgarenkäten visar att allmänheten önskar att Nyköpings
kommun satsar på en intensivare skötsel av Årummet. I arbetet med skötsel
är det viktigt att aktivt kommunicera kombinationen av naturvårdande insatser
och en intensivare parkskötsel och varför exempelvis död ved är viktig att
spara i delar av Årummet. Även där naturvärden står i fokus är skötsel av
stenmjölsgångar, räcken och utrustning viktig att prioritera. Föreslagna
åtgärder som exempelvis komplettering av belysning ska ses som en
investering, snarare än som en del av drift och underhåll.
De föreslagna förbättringarna stärker identiteten, tryggheten och
tillgängligheten för Årummet som helhet. Behovet och omfattning av
åtgärderna är väl utredda i inventeringsarbetet och utvecklingsprogrammet.
Förslagen är enkla att genomföra och kan inledas redan under 2015 genom
ofördelade medel. I medborgarenkäten framkom en tydlig önskan om bättre
skötsel av Årummet och komplettering av belysning och sittplatser.
Enkätsvaren visade på att en satsning på etapperna norr om Stadsbron var
prioriterad. Ett påbörjat genomförande under 2015 visar medborgarna att
Nyköpings kommun arbetar aktivt med en upprustning. Att stärka Årummet
som ett sammanhängande parkstråk varit prioriterat i utvecklingsprogrammet
och bör även prioriteras i genomförandet.
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Tabell 1: Generella åtgärder
Utförare

Kostnad

Hänvisn.
UP*

Ökat underhåll Från Hamnbron till
Forsbron

Tekniska

C, D, E

Kommunikation

Marknadsföring,
kampanjer
(våraktivitet)
Projektering
Anläggning
Drift
Gestaltning
Anläggning
Drift
Komplettering
Stadsbron Mariebergsbron
Utökad
belysningstid
Bryggor, fundament
och liknande
Avhjälpa hinder

Kommunikationsavdeln

Ökade
årliga
kostnader
300 tkr,
25% ökning
20 tkr

Samhällsbyggnad /
Tekniska
Samhällsbyggnad /
Tekniska
Tekniska

60 tkr
300 tkr
25 tkr/år
15 tkr
150 tkr
25 tkr/år
2 500 tkr

B

Barn-utbildningkultur/ Tekniska
Tekniska

40 tkr
10 tkr/år
150 tkr

C

Tekniska

2 mkr

D

Byte och
komplettering
Väg av enklare
standard, belyst
Totalt ca 3,5 km
etappvis

Tekniska

1 mkr
20 tkr/år
5 400 tkr

C

Kategori

Skyltprogram

Entréplatser

Belysning

Motionsspår
Hållet
Rivning och
grovstädning
Tillgänglighet
Utrustning
Gångvägar i
norra
Årummet

Åtgärder

Samhällsbyggnad

övergripan
de

F

E

C

Platsspecifika åtgärder
I uppdragsbeställningen och utredningsarbetet har området kring Slottsvakten
och Åkroken pekats ut som prioriterade. Arbetet med omvandling av området
kring Nicolaiskolan har pågått parallellt med utvecklingsprogrammet för
Årummet. Platserna är centralt belägna och redan i omvandling i samband
med ny användning av lokaler, inköp, försäljning och exploatering av
fastigheter. Behov och omfattning av åtgärder är beskrivna på en
övergripande nivå och vidare gestaltning och projektering bör prioriteras som
del av genomförandet.
Framförallt Hamnbron berörs av förbättringar som gäller Årummet som helhet,
exempelvis skyltprogram, entréplats och förbättrad skötsel, medan exempelvis
Åkroken kräver större investeringar. Ett nära samarbete med Sörmlands
museum krävs i genomförandet av dessa delar.

7/8

I utvecklingsprogrammet har även ett antal andra kvarter, platser och
sträckningar i Årummet pekats ut som möjliga att utveckla. Förslagen har i
vissa fall varit skissartade och pekat på en möjlig inriktning, medan andra är
konkret beskrivna. För flera platser krävs ett tätt samarbete med
Kommunfastigheter, privata fastighetsägare och naturvården. På många av
platserna kan förbättringen till stor del bestå av åtgärder som görs i Årummet
som helhet, medan andra omvandlingar kommer att drivas som separata
projekt likt Åkroken och Nicolaiområdet.
I tabellerna nedan presenteras förslag till åtgärder, baserade på den interna
tillgänglighetsutredning som gjordes av Plan- och Naturenheten sommaren
2013, interna möten samt den medborgardialog som genomfördes under
oktober-november 2014.
Tabell 2: Platsspecifika åtgärder
Område
Åtgärder
Nicolaiområdet Projektering

Åkroken

Perioden norr
om järnvägen
Söder om
järnvägen
Slottsvakten

Utförare
Kostnad
Tekniska(MEX) 500-1000 tkr

Anläggning

Tekniska

7-11 mkr

Drift
Gestaltning/
Projektering

Tekniska
Tekniska

25 tkr/år
500-1000 tkr

Mejeriet
Öarna vid Fors

Centrala 9

Centrala 6

Anläggning

9 -15 mkr

Drift
Tekniska
Projektering/ PEAB
anläggning

40 tkr/år
Exploateringsavtal Norra 3

Anläggning

Tekniska

3 mkr

Gestaltning/
Projektering

Tekniska

300-500 tkr

Anläggning

Bryggeriet

Hänvisn. UP*

Drift
Gestaltning/
Projektering
Anläggning
Anläggning
Projektering

Centrala 4

7-11 mkr

Tekniska

20 tkr/år
150-300 tkr

Centrala 5

Tekniska
Tekniska

200 tkr
150-300 tkr

Centrala 8
Norra 2

o anläggning

Nyköpingshus Utredning
Tekniska
150-300 tkr
Centrala 2
Bron vid
Utredning
Tekniska
150-300 tkr
Norra 4
motorvägen
Culturum
Utredning
Tekniska
150-300 tkr
Norra 1
*Hänvisning till motsvarande punkter i Utvecklingsprogrammet för en tydligare
sammankoppling mellan dokumenten.
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”Norra” = Område i Norra Årummet. ”Centrala”= Område i centrala Årummet.

Upplägg och ansvarsfördelning fortsättningsvis
Samhällsbyggnad får i uppdrag att agera övergripande projektledare för
utvecklingen av Årummet, med ansvar för uppföljning av de respektive
enheternas arbete. Projektledaren rapporterar årligen till KS vad som blivit
utfört under året och om några fördröjningar eller förändringar inträffat.
Samhällsbyggnad får också i uppgift att upprätta en

