
 

 

 

Dnr BTN15/111 

 

Detaljplan för fastigheterna 

Spelhagen 1:7  
 och Spelhagen 1:5 (Västra Hamnen)  

samt del av fastigheterna Spelhagen 1:3, 1:4 och Väster 1:1  

i stadsdelen Spelhagen och Nyköpings kommun 

Plan- och genomförandebeskrivning  

Samrådshandling 

Upprättad 2017-05-22 



Dnr BTN 15/111  2/19 
 

 
 

Innehåll 
Förutsättningar ................................................................................................. 4 

Planhandlingar.................................................................................................. 4 

Planens syfte och huvuddrag ........................................................................... 4 

Planförfarande.................................................................................................. 4 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. MB ................................................................ 4 

Plandata ............................................................................................................ 4 

Läge, areal och omfattning ...................................................................................... 4 

Markägoförhållanden .............................................................................................. 4 

Tidigare ställningstaganden ............................................................................. 5 

Översiktliga planer och program ............................................................................. 5 

Befintliga detaljplaner ............................................................................................. 5 

Områdesbestämmelser och förordnanden (strandskydd, biotopskydd, 
naturreservat) .......................................................................................................... 5 

Riksintressen ............................................................................................................ 5 

Kommunala beslut ................................................................................................... 7 

Behovsbedömning av detaljplan ............................................................................. 7 

Planförslag (Kan vid enklare planer beskrivas under Förutsättningar och 
förändringar) .................................................................................................... 8 

Förutsättningar och förändringar .................................................................... 8 

Stadsbild/Landskapsbild .......................................................................................... 9 

Miljöförhållanden .................................................................................................. 11 

Miljökvalitetsnormer, Förorenad mark, Radon, Störningar och risker ................. 11 

Sociala frågor ......................................................................................................... 13 

Tillgänglighet, Trygghet och jämställdhet, Barnperspektiv ................................... 13 

Tekniska förutsättningar ........................................................................................ 14 

Kommunikationer .................................................................................................. 15 

Gång- och cykeltrafik, Kollektivtrafik, Biltrafik, Gator och vägar, Parkering, 
Utfarter .................................................................................................................. 15 

Genomförande ................................................................................. 16 

Organisatoriska frågor .................................................................................... 16 

Tidplan ................................................................................................................... 16 

Genomförandetid .................................................................................................. 16 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning .............................................................. 16 

Namnsättning ........................................................................................................ 16 

Avtal ................................................................................................................ 16 

Fastighetsrättsliga frågor ............................................................................... 16 

Ekonomiska frågor .......................................................................................... 16 

Tekniska frågor ............................................................................................... 17 

Utredningar ............................................................................................................ 17 



Dnr BTN 15/111  3/19 
 

 
 

Konsekvenser av planens genomförande ...................................................... 17 

Miljökonsekvenser – sammanfattning av MKB ..................................................... 17 

Konsekvenser för fastighetsägare samt andra sakägare ....................................... 18 

Sociala konsekvenser ............................................................................................. 18 

Konsekvenser för exploateringsavtal ..................................................................... 19 

Medverkande i planarbetet ........................................................................... 19 

Bilagor ............................................................................................................. 19 

 

  



Dnr BTN 15/111  4/19 
 

 
 

Förutsättningar  

Planhandlingar 

Detaljplanen består av plankarta med planbestämmelser och gestaltningsprogram, 

planbeskrivning, behovsbedömning, MKB samt fastighetsförteckning. De utredningar 

som utgör underlag till planarbetet finns listade under rubriken Utredningar. 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bebygga Nyköpings 

hamns västra sida med företrädesvis bostäder och möjlighet till verksamheter. 

Planens huvuddrag är skapandet av tre bostadskvarter med hus i varierande höjder 

och bevara den ena av de befintliga magasinsbyggnaderna för centrumfunktioner. 

Planförfarande 

Detaljplanen handläggs enligt PBL, SFS 2014:900/902 och med utökat planförfarande. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. MB 

Planförslaget bedöms vara förenligt med en ur allmän synpunkt lämplig användning 

av mark och vattenområden enligt bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap. MB. 

Plandata 

Läge, areal och omfattning 

Planområdet är beläget vid Nyköpings Västra hamn. Området avgränsas av 

Stapelgatan mot norr och fastigheterna Spelhagen 1 och Ana 11 mot väster. Gränsen 

mot öster befintlig kajkant. Gränsen mot söder ligger inom vattenområdet, söder om 

befintlig kajkant. Planområdets areal är ca 32 ha.  

 

Kartan visar planområdets omfattning 

Markägoförhållanden 

Klövern Strand AB äger fastigheten Spelhagen 1:7, Nyköpings kommun är ägare till 

Spelhagen 1:4 inom planområdet. Klövern avser att förvärva den sistnämnda 

fastigheten av Nyköpings kommun. Ett köpeavtal kommer att tecknas under 

pågående planarbete. 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer och program 

Planförslaget är förenligt med den Fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort 

och Skavsta, antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-10. Området är där utpekat 

som detaljplanelagt område, bostäder, ej helt utbyggt men även som urban 

strandzon. 

Befintliga detaljplaner 

För området gäller följande detaljplaner:  

P76-3 ”Stadsplan för Spelhagsområde” gäller för vattenområden med bryggor i 

söder, den vann laga kraft (fastställdes) 1976-03-26. Utan genomförande tid och 

enligt tidigare lagstiftning. 

P95-14 ”Detaljplan för Spelhagen 1:4 och del av 1:6 m. fl. (Östersjöcentrum), på 

väster i Nyköping” antagen av BN 1995-08-18 och lagakraftvunnen 1995-09-12. 

Genomförandetiden var 10 år och den har gått ut. 

P04-9 Tillägg till DP P95-14 med ändring av högsta totalhöjd, antagen av BMN 2003-

05-20, lagakraftvunnen 2003-06-16. Genomförandetiden var fem år och har gått ut. 

P05-51 ”Detaljplan för Spelhagen 1:3, 1:4 1:5 och Väster 1:1 (Västra Hamnen)” 

antagen 2005-02-08 lagakraftvunnen 2005-07-27. Genomförandetiden har gick ut 

2015-07-27.  

P10-18 ”Detaljplan för del av Ana 11 m.fl. i Spelhagen, Nyköpings kommun” 

överlappas på gatorna, Spelhagsvägen och Tolagsgatan. Genomförandetiden har inte 

gått ut, den är 15 år och den går ut 2025-05-05. 

 
Kartan visar, markerade i rött, de ytor som överlappar Detaljplanen P-10-18, som är den enda 

bland omgivande planer vars genomförandetid inte gått ut 
 

Områdesbestämmelser och förordnanden (strandskydd, biotopskydd, 

naturreservat) 

Riksintressen 

Planområdet angränsar till Stadsfjärden som är utpekat som riksintresse för 

yrkesfisket, till riksintresse för naturvård Nyköpingsån och omfattas av Riksintresse 

högexploaterad kust enligt 4 kap § 4 Miljöbalken. Ett genomförande av planförslaget 
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bedöms inte påverka nämnda riksintressen negativt då det redan är exploaterad 

mark som tas i anspråk. 

 

Kartan ovan är ett utdrag av FÖP för staden (antagen 2013) och visar 

Riksintresseområden ”Arnö- Stora och Lilla Kungsladugården” (D56) och ”Nyköping” 

(D57). Utöver det finns riksintresset yrkesfiske, friluftsliv (årummet), naturvård och 

högexploaterad kust redovisade.  

Särskilt kulturhistoriska intressen ligger utanför det aktuella området men kopplingen 

till deras betydelse är viktig. När det gäller ”Arnö-Kungsladugården” har det funnits 

en visuell kontakt mot det öppna landskapet, men den är nu bruten av bebyggelse på 

Arnö. Dock kommer landskapet att ses från många av de nya bostäderna och vice 

versa. 

Riksintresset Nyköping har ingen direkt kontakt med det aktuella området, kvarteren 

emellan är redan bebyggda, men strukturen hämtar inspiration från kvartersstaden 

Nyköping. Framför allt i det som berör kvaliteter som utgör en ram för variation även 

inom den nya bebyggelsen. 

Dessutom finns stora möjligheter att genom placering och utformning av nya 

byggnader skapa associationer till Västra hamnens historia som industrihamn.  

Strandskydd 

Strandskyddet är upphävt i de gällande detaljplanerna. När en ny plan tas fram 

återinträder strandskyddet och därför är avsikten att, under detaljplaneprocessen, 

upphäva strandskyddet för hela planområdet.  
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Särskilda skäl  

Som särskilda skäl för upphävande anförs att planområdet sedan länge har varit 

ianspråktaget för bebyggelse och verksamheter, vilket gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften enligt 7 kap 18 § c 1 MB.  

Kommunen bedömer att intresset att omvandla området enligt planförslaget 

väger tyngre är strandskyddsintresset eftersom det är en förutsättning för att 

kunna utveckla staden mot Stadsfjärden och möjliggöra en levande stadsdel och 

tillgängliga kajer. Det kommer att finnas goda förutsättningar för strandnära 

vistelse och rekreation. Djur- och växtliv påverkas minimalt eftersom området 

redan är till största del asfalterat.  

Kommunala beslut 

Klövern Strand AB har ansökt om planbesked för att ersätta de gällande 

detaljplanerna genom att upprätta en ny detaljplan ”för del av fastigheten Spelhagen 

1:7 och 1:4 m. fl. samt del av Väster 1:1 i syfte att utveckla områden med i huvudsak 

bostäder och samtidigt göra kajerna tillgängliga för allmänheten och vid behov 

förbättra den tekniska standarden av kaj och parkytor”. 

Bygg- och tekniknämnden har 2015-12-15 i ett planbesked beslutat att 

detaljplanearbete får inledas för fastigheterna enligt ovan och att detaljplanearbetet 

bekostas av Klövern Strand AB.  

Behovsbedömning av detaljplan 

En behovsbedömning har upprättats och samråd har skett med Länsstyrelsen. 

Planen berör ett område som idag är delvis bebyggt med hus för verksamheter. 

Resterande ytor är gräsytor eller asfalterade ytor för gator, parkering eller 

hamnverksamhet. (Platsen) 

Planen anger förutsättningar för att omvandla till öppna promenadytor vid kajerna 

och bostadskvarter med möjlighet för verksamheter utmed stråken. På fastigheten 

Spelhagen 1:4 finns i gällande detaljplan P05-51 möjlighet att bygga bostäder utmed 

vattnet. Nuvarande planarbete ska studera möjligheten för en högre 

exploateringsgrad. Resterande ytor ska vara park, kaj och gata- allmän platsmark. 

(Planen) 

Planen medför att det blir fler bostäder i området. Planen medför även en 

strukturering och effektivare användning av den allmänna platsmarken. 

Översvämningssituationen ses över och åtgärdas vid behov samt markföroreningar 

identifieras och saneras vid behov. (Påverkan) 

Den samlade bedömningen av ovanstående aspekter och deras kumulativa effekter 

är att planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Därför tas en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram i planarbetet. 

MKB ska avgränsas:  
Tidsmässig avgränsning: Fullt utbyggt område inklusive påverkan under byggtiden. 
 
Geografisk avgränsning: Omfattar aktuellt planområde, men även aspekter så som 
grundvattnet och påverkan på Stadsfjärden ska beaktas. Detta eftersom det kan 
komma påverkas direkt eller indirekt av exploateringen. 
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Saklig avgränsning: MKB ska i första hand belysa följande aspekter: 
- Buller 
- Markföroreningar, deponigas och miljöfarlig verksamhet 
- Geologi, geoteknik och skredrisk 
- Översvämningsrisk 
- Grundvatten 
- Dagvatten 
- Gestaltning, landskaps- och stadsbild 
 
Förslaget bedöms ha följande positiva miljöpåverkan jämfört med gällande plan eller 
nuvarande markanvändning: 
Ett område som idag utnyttjas för verksamheter kommer att omvandlas till 
bostadsområde med inslag av verksamheter och handel. 

Planförslag  

Planförslaget omfattar tre bostadskvarter med inslag av verksamheter/handel i liten 

skala samt omgivande gator och kajer. Bostäderna byggs i flerbostadshus av 

varierande höjder och utformningar och ett av de befintliga magasinen sparas och 

rustas upp för att ge plats för centrumfunktioner. Väl valda delar, företrädesvis 

utmed stråken, kommer att planeras för att kunna bli lokaler för kontor, handel eller 

service. Strukturen är av tydliga kvarter, för att markera och rama in gaturummen, 

samtidigt som det föreslås möjligheter att både gå igenom och ha inblick i det inre av 

dessa kvarter.  

Det är viktigt att siktlinjerna mot kajen och vattnet får upplevas även av 

förbipasserande. De stora portarna som fanns i lagerlokalerna återskapas i form av 

öppningar mot de något upphöjda gårdarna. Garage byggs under bostäderna, vilket 

gör att kajerna blir helt bilfria och bottenvåningarna höjs upp. Många mötesplatser 

skapas utmed kajerna. 

Hushöjderna varierar mellan tre och sju våningar, det finns två enstaka hus på tio 

våningar och ett högre hus (”portvakt”) på fjorton våningar vid områdets västra 

entré. 

En närmare beskrivning av områdets kvaliteter framgår av gestaltningsprogrammet, 

vilket har vissa bindande bestämmelser för att säkra områdets kvaliteter. 
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Förutsättningar och förändringar  

Stadsbild/Landskapsbild 

Den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort (2013) sammanfattar 

Spelhagens framtid som följer: 

• Bebyggelse för skola, kontor, handel samt bostäder föreslås. 

• Området mot Hamnvägen bedöms kunna utgöras av stadslik bebyggelse med 

plats för handel i bottenvåning. 

• Områdets södra del bör företrädesvis utgöras av bostäder. 

De norra delarna av Spelhagen är redan bebyggda från hamnbassängen fram till 

Hertig Karls väg och den aktuella planen omfattar fortsättningen av 

bostadsbebyggelsen utmed västra kajen.  

 
Bilden visar de redan bebyggda delarna av den Västra kajen 

 

Det som idag finns kvar av den gamla fronten mot kajen består av de två stora 

magasinen där verksamheter har fungerat till alldeles nyligen.  

 
Bilden visar de två kvarvarande magasinen vid västra kajen. Den södra (längst bort) kommer 

att bevaras för centrumfunktioner 
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Det stora vattenrummet som hamnbassängen utgör kommer att mötas av slutna 
kvarter med vissa genomblickar, vilket i princip är samma struktur som den östra 
kajen visar. Tre hus vänder sina gavlar mot kajen såsom magasinen har gjort. Skalan 
är redan idag annorlunda än vid östra kajen och kommer så att förbli. 
 
På västra kajen har viss plantering skett nyligen. Även gårdarnas grönska och träd 
som bevaras i gaturummet kommer att utgöra gröna kilar genom kvartersstrukturen. 
 
Markanvändning 

Det mesta av den reglerade bruttoarean (BTA) utgörs av bostäder. Det bevarade 

magasinet kommer däremot att vara avsedd för verksamheter, och har fått 

beteckningen centrum (C) på plankartan. Centrum innebär ”kombinationer av 

handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som ligger centralt eller på 

annat sätt ska vara lätta att nå” (Boverket, november 2014) 

Bebyggelsestruktur, Bebyggelse 

De kommande bostäderna byggs i flerbostadshus i tydliga kvarter mot de trafikerade 

gatorna. Kvarteren öppnar sig mot kajer och gångytor.  

Höjderna varierar inom varje kvarter och högre byggnader markerar hörnen. 

Fasadmaterial, färg, takformer och takmaterial varierar också.  

Variationen i färg och form är ett effektivt sätt att bryta ner skalan och ge varje 

kvarter och hus en egen karaktär, vilket är positivt för orienterbarheten. Delar av 

bottenvåningarna, vid mötesplatser, kommer att ges en mera publik karaktär genom 

att möjliggöra etablering av handel, caféer och andra serviceverksamheter i liten 

skala. Gårdarna är upphöjda och ordnas med plantering på garagebjälklagen. 

Detaljplanen reglerar att bostäder, kontor och handel får byggas. Handel får inredas 

endast i bottenvåning. 

 
Gatusektion, genom det norra kvarteret och Tolagsgatan 



Dnr BTN 15/111  11/19 
 

 
 

Infrastruktur 

Befintliga gator och ledningar kommer inte att beröras nämnvärt. Viss anpassning 

kommer dock att ske till den nya kvarterstrukturen, med trottoarer, viss 

kantparkering och höjdsättning i samklang med garageinfarter, bostäder och gårdar.  

Offentlig och kommersiell service 

Det mesta av offentlig och kommersiell service finns i stadens centrala delar, på ca. 1 

km gångavstånd. Det finns även livsmedels- och andra butiker etablerade vid den 

Västra delen av Spelhagen, mot Arnöleden, och gångavståndet dit är mellan 500 och 

700 meter. Utöver det medger detaljplanen att kontor och handel får etableras inom 

området. 

Offentliga rum och platser  

Det nya området kommer att erbjuda en mängd möjligheter till promenad, rörelse, 

lek och vistelse. Den redan delvis ombyggda kajen med sittplatser, cykelväg, 

planteringar och sittmöjligheter kommer att fortsätta möbleras och anpassas till det 

stadsliv som nya bostäder genererar. Avseende grönska eller lek ger detaljplanen 

möjligheter att inreda de stora gångytorna som är allmänna platser och plantera dem 

om så bedöms lämpligt. Den trädplantering som finns mitt på Spelhagsvägen avses 

att bevaras. Men utöver dessa finns det ytor som uppstår i mötena mellan gränder 

och kajer och som lämpligen kan inredas för att främja vistelse i lä och i solen.  

Natur 

Ytorna inom planområdet är idag till sitt största del hårdgjorda, asfalterade.  

De få grönskande partier som finns kommer att bevaras, oavsett att eventuella 

planteringars karaktär kan komma att ändras. Förslaget siktar till att bevara en dekl 

av björkarna mitt på Spelhagsvägen och berika gaturummen med planteringar.  

Förslaget tillgängliggör kajerna och stranden för allmänheten utan att för den skull 

tränga bort båtlivet. Att kunna sitta vid kajen och i solen kan betraktas som ett 

alternativ till Nyköpingshus och vallarna. Från den södra kajen och även från många 

av bostäderna kommer vyn över Stadsfjärden, Brandholmen och Arnö att vara en 

stor visuell tillgång.  

Trots tät bebyggelse kommer gatorna och kajen att bli planterade och även ett 

inbjudande passage mitt i norra kvarteret kommer att ge möjlighet för fotgängare att 

välja ett grönskande stråk i nordsydlig riktning. 

Miljöförhållanden 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Planförslaget bedöms bidra till förbättrade förutsättningar för att uppnå god kemisk 

status och god ekologisk status till år 2027 i berörda vattenförekomster. De viktigaste 

bidragen till detta är möjligheten att införa moderna dagvattenlösningar för området 

samt att flyttad tankstation för båtar innebär minskade risker för spill och läckage.  

Förorenad mark och grundvatten 

I samband med exploateringen behöver förorenad jord åtgärdas. De mest förorenade 

massorna bör schaktas bort och genom att omhänderta dessa reduceras ca 90 % av 
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föroreningen inom området. För att ytterligare minska risken för spridning av 

eventuellt kvarvarande föroreningar kan de strandnära massorna antingen 

stabiliseras med hjälp av t.ex. injektion av merolit som sänker den hydrauliska 

konduktiviteten eller genom fysisk barriär nära eller längs strandlinjen. Rena 

fyllnadsmassor kan återanvändas. 

Grundvattnet behöver inte åtgärdas då det inte används till dricksvatten och 

innehållet av föroreningar ligger i nederkanten för riktvärdet måttligt allvarligt. 

Genom kontrollerad dagvattenhantering inom området kan risken för infiltration och 

spridning av eventuella föroreningar minska.  

Att förorenade delar av detaljplaneområdet saneras innebär minskade risker för att 

föroreningsutlakning i samband med höga vattenstånd.  

Deponigas 

Det finns ingen känd förekomst av metangas inom planområdet, men det 

förekommer gas i marken på fastigheter ca 200 m från planområdet. Gas kan migrera 

horisontellt och byggnaderna måste därför byggas gassäkert.  

Inför planläggningen av det angränsande kvarteret Ana utreddes gasemissionerna 

från en tidigare deponi. Beroende på fyllnadsmassornas beskaffenhet bedöms att risk 

kan finnas för spridning av deponigas längre bort än 150 meter från deponiområdet. 

Detta innebär att grundläggning och tekniska anläggningar (avlopsstammar, 

fjärrvärmerör, etc.) utförs gassäkert motsvarande som för radongas. För mer utförlig 

förklaring hänvisas till rapport utförd av Tyréns, daterad mars 2009 –”Underlag för 

MKB för del av Ana 11 m. fl. – Gasutredning för äldre deponi, Nyköping”  

Radon 

Enligt Nyköpings kommuns radonkarta är området klassat som lågriskområden för 

markradon. 

 
Kartan visar planområdet inbegripet inom lågriskområde för markradon (beige). 

 

Störningar och risker 

Översvämningsrisker 

Kustnära områden löper en allt större risk för att översvämmas i och med att den 

globala havsnivån kommer att stiga i framtiden. Planområdets närhet till en 

ytvattenförekomst innebär att det föreligger en risk för översvämning med skador på 
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bebyggelse som följd. Det är mycket viktigt att höjdsättningen av planområdet görs 

utifrån att risken för skador på bebyggelse till följd av översvämning ska minimeras.  

Nivån för färdigt golv i bostäder och andra icke översvämningsbara anläggningar ska 

vara över +2,20 m räknat i höjdsystem RH 2000. 

Buller 

De dominerande ljudkällorna i hamnområdet är trafikbuller från Hamnvägen och ljud 

från krog- och restaurangverksamheten på kajen vid den östra sidan av 

hamninloppet. Både småbåtstrafiken och ljud från kroglivet har sin tyngdpunkt 

främst under sommarsäsongen, båttrafiken främst på dagtid, krogarnas 

musikunderhållning främst på kvälls/nattetid. 

Trafikbuller från Hamnvägen beräknas inte ha någon större inverkan på grund av 

avståndet till planområdet. 

Inga riktvärden finns för ljudnivåer utomhus från restauranger. När det är ljud från 

musik är det Socialstyrelsens riktvärde för musikanläggning som gäller, 25 dBA 

ekvivalent, jämfört med det normala riktvärdet på 30 dBA för ekvivalent ljud inne i 

bostaden. Inga riktvärden finns för ljudnivåer från båttrafik. 

Fritidsbåtar närmar sig området i låg hastighet för att angöra kajer och bryggor. 

Buller från deras motorer är i regel inget problem. Antalet fartyg är så begränsat att 

man kan bortse från dessa som bullerkälla. 

De flesta av bullerstörningarna kan hanteras med ljudisolerande fasadkonstruktioner, 

inklusive snickerier och ventilationsdon.  

Sociala frågor 

Tillgänglighet  

Planförslaget bedöms erbjuda god tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga. Tillgängligheten till området förbättras avsevärt i och med 

idag dolda ytor öppnas och anpassas för allmänheten. För att fullt ut tillgodose 

kraven bör gångvägar förses med taktila och visuella sidoavgränsningar, vilket 

garanterar orienterbarhet och tydlighet för synskadade.  

Byggnader ska anpassas för rörelsehindrade enligt BBR. Såväl eventuella lokaler som 
bostäderna blir tillgängliga dels genom höjdsättning av golv dels genom tillgång till 
hiss.  
 
Trygghet och jämställdhet  

Både gator och kajer bör vara väl belysta för att öka känslan av trygghet, särskilt 

Tolagsgatan som kantar museets långa fasad utan öppningar. Bostäderna kommer att 

ha både fönster och belysning vid entréer och portar, och gatan planteras med träd 

utan undervegetation, vilket underlättar ur trygghetssynvinkel. 

Området blir anslutet till det övergripande GC-nätet genom asfalterade och 

belysta GC-vägar för att öka känslan av trygghet och trafiksäkerhet.  
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Barnperspektiv 

Möjlighet till lek och rörelse kommer att finnas på kvartersgårdarna och väl tilltagna 

ytor för gångtrafik ger möjligheter till spontan lek.  

För att nå skolor och förskolor behöver barn korsa biltrafikerade gator.   
 

Tekniska förutsättningar 

Geotekniska förhållanden 

Sättningsrisker har utretts för området, och visar att det finns risk för sättningar även 

vid ringa last, på grund av den stora lermäktigheten (ca 30 meter).  

Enligt genomförd kartläggning kan förhållandena antas vara liknande för hela det 

aktuella planområdet. De geotekniska förhållandena har även konstaterats vara 

liknande för den grannfastighet där nytt länsmuseum nu är under uppförande. 

Pålning kommer att vara nödvändig. Eventuella kompletteringar kan göras i samband 

med projektering. 

Vatten och spillvatten 

All nybebyggelse ansluts till befintliga vatten- och spillvattenätet. Överenskommelser 

träffas mellan ledningsägarna och exploatören. 

Dagvatten 

En dagvattenutredning har tagits fram och enligt dess resultat kommer magasinering 

av dagvatten att ske utmed gatorna, vid bostädernas förgårdsmark. Det möjliggör 

viss rening av dagvatten innan den når recipienten.  

Gatorna kommer att höjdsättas för att uppnå samstämmighet med de nyskapade 
kvarterens behov av angöring. Den nya höjdsättningen bör förutse hanteringen av 
lågpunkter där vatten kan bli stående vid kraftiga skyfall. Under planprocessen 
kommer eventuella åtgärder som kan behöva vidtagas att belysas ingående. 

Värme  

Tillkommande bebyggelse kan anslutas till fjärrvärmenätet. Eventuellt kan 
spillvärme från värmeverket, som mynnar i hamnbassängen användas för att 
förstärka effekten genom värmeväxling. 

Avfall 

Källsortering av sopor ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan. Utrymme för 

hushållssopor placeras och dimensioneras efter beräknade mängder och gällande 

föreskrifter. Vissa villkor för hämtning regleras i markanvisningsavtalet. 

El och tele 

El- och teleledningar är utbyggda inom planområdet. 

Fiber 

Fiber från Gästabudsstaden finns i området vilket ger möjligheter till anslutning. 
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Kommunikationer 

Gång- och cykeltrafik  

Den södra kajen innebär en utveckling av gångtrafikanternas tillgänglighet till 

strandnära platser för vistelse. Cykelstråket vid kajen kommer att kopplas med 

cykelvägen utmed Spelhagsvägen, se karta nedan, med cykelvägnätet i grönt. 

 

Kollektivtrafik 

De närmaste hållplatserna för stadsbussar ligger idag på ca 400 meters gångavstånd 

från området. Det finns hållplatser vid Arnöleden, vid Lenningsväg och vid 

Folkungavägen. I framtiden, om busshållplatser byggs på Hamnvägen kommer 

avståndet att vara ca 200 meter. 

Biltrafik 

All angöring och biltrafik sker via Stapelgatan, Tolagsgatan och Spelhagsvägen. De två 

gränderna mot söder tillåter trafik och vändning fram till bryggorna. Kajerna är bilfria, 

dock framkomliga för utryckningsfordon. 

Parkering 

Enligt FÖP för Nyköpings tätort är parkeringsnormen för bostäder inom området 0,6 

respektive 1,1 beroende på bostadens storlek. Den fördjupade översiktsplanen 

uppmuntrar utvecklingen av bilpoolar. 

Utfarter 

I och med att det mesta av parkering sker i källarplan kommer antalet utfarter att 

begränsas. 
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande. Tidplanen är preliminär och kan 

förändras under arbetets gång.  

Samråd            sommaren 2017 

Granskning            fjärde kvartal 2017 

Antagande i Kommunfullmäktige - fjärde kvartal 2017 alternativt 1a. kvartalet 2018 

Laga kraft                                     januari-februari 2018 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för utbyggnaden av 

denna. Fastighetsägaren är ansvarig för åtgärder/genomförande inom kvartersmark.  

Namnsättning 

Gatorna inom området är till största del namnsatta. Eventuellt ska gränderna i söder 

och kvarteren namnsättas under planprocessen. 

Avtal 

Ett planavtal har tecknats mellan Nyköpings kommun och Klövern Strand AB 

Ett markanvisningsavtal tecknas och gäller under förutsättning att detaljplanen 

vinner laga kraft. Det här markanvisningsavtalet ska ligga till grund för kommande 

köpeavtal. Köpeavtalet kommer att villkoras av att Exploatören erhåller de tillstånd 

och lov som krävs för bebyggelsen. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Kommunen ansöker om fastighetsbildning och den bekostas av exploatören. Inga 

gemensamhetsanläggningar kommer att bildas inom planområdet. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Kommunen ansvarar för genomförandekostnader och anläggningar som berör allmän 

platsmark (plankostnader, förrättningskostnader, utbyggnad av gata och GC-väg, 

ledningar och dagvatten, fastighetsbildning, flyttning av ledningar som inte åvilar 

ledningsägaren).  

Fastighetsägaren ansvarar för genomförandekostnader inom egen fastighet. 

Anslutningsavgifter erläggs enligt taxa. 



Dnr BTN 15/111  17/19 
 

 
 

Kommunen får en ökad driftskostnad för nya gator och ledningar.  

Genomförandet av åtgärder vid kajer och gator inom planområdet kommer att 

fördelas enligt markanvisningsavtal. 

Tekniska frågor 

Befintliga ledningar bedöms inte påverkas vid ett genomförande av detaljplanen. 

Utredningar 

Utredning som tagits fram under planarbetet är:  

Dagvattenutredning Västra Hamnen – Sweco – 2017-03-03 

Konsekvenser av planens genomförande 

Miljökonsekvenser – sammanfattning av MKB 

En miljöbedömning i enlighet med 6 kap. Miljöbalken har genomförts för 

Detaljplanen för Spelhagen 1:7, 1:5 samt del av 1:4 m. fl. då det befarades att 

detaljplanen kunde medföra betydande miljöpåverkan.  

Detaljplanens syfte är att utveckla området i Spelhagen för i huvudsak 

bostadsändamål med möjlighet till verksamheter mot torgyta och kaj. Planförslaget 

omfattar nyetablering av bostäder i flerbostadshus med varierande våningsantal. 

Våningshöjd är huvudsakligen tre till sju våningar, men med enstaka 

karaktärsbyggnader upp till tio till fjorton våningar.  

Miljöbedömningsprocessen inleddes med att ta fram en avgränsning så att fokus blir 

på de miljöaspekter där det finns risk för betydande miljöpåverkan. Avgränsningen 

har beslutats i samråd med Länsstyrelsen i Södermanlands län. Utifrån avgränsning 

bedöms konsekvenser för stadsbild, kulturmiljö, geoteknik och skredrisk, förorenade 

områden, översvämningsrisk, vatten och buller samt störningar under byggtiden.  

Planförslaget bedöms vara positivt för stadsbilden då det möjliggör att fortsätta med 

den påbörjade stadsomvandlingen som pågår i Spelhagen. Stora förändringar 

bedöms för stadsbilden i och med att planförslaget möjliggör hög bebyggelse i vissa 

delar. Det bedöms dock inte medföra negativa konsekvenser då det sker i en 

stadsutveckling i Spelhagen som är separerad genom avstånd till områden som är 

känsliga för hög bebyggelse. Små konsekvenser bedöms för kulturmiljö då delar av 

tidigare industrihistorisk bebyggelse behöver rivas. Den del av en äldre 

magasinsbyggnad som vetter med stora entréportar mot hamninloppet sparas. Det 

bedöms positivt att detta för kulturmiljön väsentliga värde kan bevaras.  

Planområdet har geotekniskt undersökts på en översiktlig nivå, och det finns 

stabilitets- och sättningsrisker i området. Noggrannare beräkningar behövs av 

stabilitets- och sättningsförhållandena. Planförslaget bedöms ge positiva 

konsekvenser som följd av att förekommande förorenade områden saneras. Det 

medför även positiva effekter och minskade risker för vattenkvaliteten i Stadsfjärden. 

Planområdet löper risk för översvämning dels till följd av dagvatten och dels av hög 

vattennivå i Stadsfjärden.  

Åtgärder behövs för att inte få problem med dagvatten och översvämningsskador på 

bebyggelse. Planförslaget medför att det skapas möjligheter för att utveckla ett 
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område med moderna dagvattenlösningar med positiva konsekvenser för 

vattenkvaliteten i Stadsfjärden. Åtgärder behöver vidtas för att positiva effekter ska 

kunna uppnås.  

Bullerberäkningar visar att bostäder inte kommer att påverkas av buller från 

Hamnvägen. Det finns risk för bullerstörning vid bostäder som ligger nära 

verksamheter såsom restauranger och uteserveringar. Åtgärder bör fokuseras på att 

åstadkomma en god ljudmiljö inomhus samt tillgång till bullerdämpad sida. Buller 

från hamn för fritidsbåtar bedöms vara av mindre omfattning. 

Jämförelsealternativet ger i stora delar likande konsekvenser som planförslaget då 

även det omfattar utbyggnad av området med en stor andel bostäder. Tydligaste 

skillnaden är att alternativet inte innehåller högre bebyggelse varpå stadsbilden inte 

förändras utifrån sådana aspekter.  

Nollalternativet bedöms ge mer negativa konsekvenser då det innebär att svårigheter 

att fullfölja pågående omvandling av Spelhagen. Att inte utveckla området innebär 

att störningar från befintliga verksamheter kan kvarstå för närboende samt att det 

inte skapas möjligheter för saneringsåtgärder och en utvecklad dagvattenhantering 

för området. Det innebär att miljörisker kvarstår med risk för utlakning av 

föroreningar samt påverkan på närliggande vattenrecipienter från dagvatten.  

Planförslaget bedöms inte medföra påtaglig skada på något riksintresse och 

planförslaget bedöms ge positiva effekter för möjligheten att klara 

miljökvalitetsnormer för vatten i närliggande vattenförekomster.  

Konsekvenser för fastighetsägare samt andra sakägare 

De fastigheter som omger planområdet är bostadsrättsföreningarna i norr och Ana 

1:1 i väster. Söder om planområdet finns ett område för vattenverksamhet som 

omfattar båtbryggor och som kommer att påverkas endast under byggtiden. 

De bostadskvarteren som finns mot norr kommer att få en mer integrerad 

bostadsbebyggelse och därmed bli mindre påverkade än av verksamheter, avseende 

buller, trafik och trygghetsfrågor. 

Byggnaderna mot väster är arbetsplatser, kontor, som inte berörs särskilt mycket av 

omvandlingen av ett verksamhetsområde till ett bostadsområde. Troligen kommer 

tyngre trafik, i den mån den förekommer, att försvinna från området. 

Parkeringsfrågan för de som arbetar i dessa fastigheter löses i nuläge av relativt sett 

stora parkeringsytor åt nordväst. 

Sociala konsekvenser 

Planförslaget bidrar till att ett område centralt belägen i Nyköping blir bebott och i 

sin tur påverkar handeln, service och andra områden i samhället till en mer 

diversifierad stadskärna.  

Avseende trygghet blir kajerna en del av stadens gator och en viktig koppling till 

närliggande områden, som Arnö. Avstånden minskar i och med att områdena 

omvandlas från verksamhetsytor till boendemiljöer. 
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Konsekvenser för exploateringsavtal 

Markanvisningsavtalet reglerar kostnadsfördelning mellan exploatören och 

kommunen för genomförande av de allmänna platser, av vilka kommunen kommer 

att ta över driften. Alla anläggningar och byggnader inom kvartersmark, inklusive 

nödvändiga parkeringar, genomförs av exploatören i enlighet med den aktuella 

detaljplanens bestämmelser. 

Medverkande i planarbetet 

Planarbetet har bedrivits på uppdrag av Klövern Strand AB 

Detaljplanen har upprättats av SC Arkitektur och Planering i samarbete med Archus 

Arkitekter och Archus Partner. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av Structor Nyköping AB 

Samarbete har skett med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nyköpings kommun 

genom Louice Persson, Plan- och naturenheten; Ewa Collin, Mark- och 

Exploateringsenheten; Almir Malkoc, Tekniska Divisionen; Eva Edberg, 

Bygglovenheten; Christine Haglind, Miljöenheten; Åsa Eriksson, Nyköping Vatten.   

Bilagor 

Miljökonsekvensbeskrivning daterad 2017-05-22 
Gestaltningsprogram daterat 2017-05-24 
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