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Definition
Det som i utvecklingsprogrammet beskrivs som ”Årummet” avser Nyköpingsån
och områdena i nära anslutning till ån, från Harg i norra Nyköping till
Hamnbron i södra.

Sammanfattning
Utvecklingsprogrammet har tagits fram i samarbete mellan
Samhällsbyggnadsenheten, Tekniska divisionens parkavdelning och
Sörmlands museum. Flertalet andra intressenter har också involverats i
arbetet.
Plan- och naturenheten genomförde under sommaren 2013 en inventering av
den befintliga miljön längs Nyköpingsån. Syftet var att ta fram en vision för
områdets fortsatta utveckling och visa vilka möjligheter som finns.
Ån, åpromenaden och omgivningarna runt Nyköpingsån är en ovärderlig
tillgång året runt för både Nyköpingsbor och besökare. Genom ett samlat
grepp kring naturområden, ån och parkrummen längs åkanten vill vi utveckla
Årummet – Nyköpings mest attraktiva parkstråk. Utvecklings-programmet
syftar till att visa förslag på utveckling som kan öka Årummets tillgänglighet
och attraktivitet. Idag kan vissa delar av åpromenaden och Årummet upplevas
som en baksida. På vissa platser är det trångt och svårtillgängligt. Många
platser saknar en tydlig utformning.
Stråket är tänkt att bidra till att knyta ihop sträckan mellan Harg och Hamnbron
och skapa nya mötesplatser där fler lockas att vistas. Den utveckling som
föreslås skapar tydliga samband och funktioner som stärker Årummets
identitet och bidrar till en livfull miljö längs vår å. I korthet innebär det att:


Åpromenaden länkas ihop till ett sammanhängande stråk.



Årummet blir mer tillgängligt. Åpromenaden får tydligare skyltning. Det
blir lättare att hitta till och i Årummet.



Alla ska ha möjlighet att ta del av Årummet i stadskärnan. Förslaget
prövar möjlighet till funktionsanpassning av viktiga entréplatser och av
sträckor i Årummet som idag är svårtillgängliga.



Årummets unika karaktär bevaras och förstärks. Årummets sträckning
från stadskärnans kulturhistoriska miljö genom naturmark och
naturreservat vidare förbi jordbrukslandskap öppnar upp för fantastiska
upplevelser. Den skiftande naturen och den växlande vegetationen ger
Årummet dess karaktär, vilket den fortsatta utvecklingen ska värna om.



Viktiga utblickar mot ån i centrum behålls öppna. Vegetationen
anpassas, glesas ur och föryngras på utvalda ställen.



Goda förutsättningar för ett artrikt växt- och djurliv behålls och
utvecklas. Gamla döda eller döende grova träd sparas på utvalda
ställen.
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Entréplatsen vid Hamnbron, kvarteret Slottsvakten och kvarteren runt
Åkroken är tre centrala utvecklingsområden. Där vistas många
människor. Områdets möjligheter kan utnyttjas bättre.



Fler sittplatser, nya aktiviteter och mötesplatser gör Årummet mer
attraktivt och öppnar upp för spännande interaktioner.
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Inledning
Utvecklingsprogrammets syfte och huvuddrag
Syftet med utvecklingsprogrammet är att ta fram en vision för hur Årummet vid
Nyköpingsån från Oppeby-Harg genom staden ända ner till Nyköpingshus och
Hamnbron kan utvecklas framöver.
Utvecklingsprogrammet ska ge en viljeriktning och en vision för att uppnå olika
mål. Det ska ge inspiration och vara ett arbetsverktyg för verksamheten samt
fungera vägledande för Årummets fortsatta utveckling.
Ån, åpromenaden och omgivningarna runt Nyköpingsån är en oskattbar
tillgång året om för både Nyköpingsbor och besökare. Nyköpingsån utgör
ryggraden för stadskärnan i nordväst-sydlig riktning. Stråket består av både
parkmark med grönområden och vatten. Det slingrar sig genom stadens
centrum där det tillför många kvaliteter till omgivningen. Längs med ån finns
skiftande naturupplevelser. Vegetationen är frodig, och i stadskärnan öppnas
Årummet bitvis upp i vackra parkrum. En vision med åpromenaden är att du
som besökare i området ska få känslan av att växelvis vistas inne i ett lummigt
naturrum med mycket växtlighet, för att sedan i de centrala delarna komma ut
i ett ljust och öppet rum. Det är den omväxlande känslan som ger
åpromenaden sin karaktär. I direkt anslutning till Årummet finns också ett
värdefullt naturreservat i nära tätorten. Utöver kontakten med grönska och
natur sträcker sig stora delar av Årummet genom kulturhistoriskt intressanta
kvarter. Satsningarna på ån ska förstärka och lyfta fram dessa värden.
Det är viktigt att bevara, utveckla och förstärka Årummet som förbindelsestråk
såväl för människor som för växt- och djurliv kopplade till strand- och
vattenmiljöerna. Växtlighet och vatten samt bebyggelse och infrastruktur är
element som bygger upp staden. Blågröna stråk, det vill säga stråk med
växelvis vatten och växtlighet, fyller många ekologiska funktioner inte minst
som livsmiljö och spridningsväg för växter och djur.
Sammanhängande grönstruktur är en förutsättning för att kunna behålla goda
livsvillkor för växter och djur i en växande stad. Grönstruktur är det samlade
begreppet för all grönska i landskapet. Detta begrepp omfattar all mark som
inte är bebyggd eller belagd och består av ett nätverk av små och stora gröna
områden med olika karaktär och funktion. Den skapar också goda
förutsättningar för människors boendemiljöer och utevistelser. Det leder till en
attraktiv och intressant stadsmiljö som genererar spännande möten.
Det finns ett behov av att utveckla kanterna kring ån så att de blir mer
tillgängliga, till exempel för att underlätta för kanotister att kunna paddla i ån.
Områden runt Nyköpingsån där historiska miljöer idag upplevs som en
baksida ska lyftas fram i fokus.
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Årummet är unikt i sin skiftande karaktär – från de mer stadsmässigt
välordnade parkrummen till de mer naturpräglade stigarna. Genom att ta
tillvara på Årummets kvaliteter och utveckla platserna längs ån kan stråket
utnyttjas till sin fulla potential och bli en av Nyköpings mest attraktiva platser.

8/44

Dnr SHB 13/136

9/44

Sammanlänkande funktioner som broar är viktiga inslag för att förstärka
sammanhållningen i Årummet. Foto: Zainab Malik

Bakgrund
Genom att utveckla Årummet och dess användning ökar attraktionsvärdet för
Nyköping som stad att bo och leva i men även som turistattraktion. Den
framtida åpromenaden genom Nyköping bör upplevas som ett
sammanhängande parkrum där de värden som finns längs stråket lyfts fram
på ett tydligt sätt.
Under sommaren 2013 genomförde Plan- och naturenheten en inventering
och en kartläggning av möjligheter och behov längs Nyköpingsån som kan
bidra till tillväxt och öka Nyköpings attraktivitet.
Vision
Visionen med utvecklingsprogrammet är att profilera Årummet som ett
attraktivt parkstråk för alla. Allmänhetens fortsatta och förbättrade tillgång till
Årummet ska säkerställas. Nyköpingsån ska hålla god kvalitet som livsmiljö
och spridningsväg för växter och djur.
Mål
De övergripande målen med de förslag som presenteras i det följande
utvecklingsprogrammet är:


att åpromenaden blir ett sammanhängande stråk hela vägen från
Oppeby-Harg i norr till Hamnbron i södra Nyköping.



att tillgängligheten till Årummet ökar



att Årummets kvaliteter och olika karaktärer förstärks



att Årummet integreras väl i omgivningen och förankras i den historiska
miljön



att Årummet är attraktivt för såväl boende som besökare i Nyköping



att Årummet är en trygg plats att besöka under dygnets alla timmar
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Programområde
Läge och omfattning
Markeringen på kartan är ungefärlig och visar Årummets läge i Nyköping. Den
berörda sträckningen är cirka 7,5 km och sträcker sig från Oppeby-Harg till
Hamnbron.

De områden som främst behandlas i utvecklingsprogrammet är Årummet, det
vill säga ån och den närmaste kringliggande miljön. Även angränsande kvarter
och dess kopplingar till Årummet lyfts fram och inkluderas där de anses
relevanta för den fortsatta utvecklingen. Utvecklingsprogrammet har föregåtts
av ett inventerings- och analysarbete som redovisas utförligt i bilagan
”Utvecklingsprogam Årummet – etappbeskrivning och analys”.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen
Hela Nyköpingsån är av riksintresse för friluftsliv, F 5och naturvård, N 37.
I stadskärnan samt i Krikonbacken/Släbro ligger Årummet inom riksintresset
för kulturmiljövård, K 57 och K 52.
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Nyköpings stadskärna är klassat som fornlämningsområde för äldre
kulturlager och är skyddat enligt Kulturminneslagen. Även fornlämningsmiljön
vid Släbro skyddas av Kulturminneslagen.
Översiktsplan (2013)
Enligt gällande översiktsplan ligger området för Årummet inom gränsen för
den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta, antagen av
Kommunfullmäktige 2013-12-10.
Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta (2013)
I den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta (FÖP 2013)
anges bland annat följande rekommendationer för Nyköpingsån med
omgivning:


Bevara och utveckla promenadstråk vid vattnet genom att exempelvis
avsätta mark för brobygge över ån vid Oppeby-Harg.



Främja anläggningar för friluftsaktiviteter kopplade till ån, exempelvis
längs åpromenaden, med möjlighet till sportfiske och forspaddling.



Bevara strandkorridor för biologisk mångfald.



Bevara större obebyggda sammanhängande områden längs med ån.

Nyköpingsån berörs även i kap. 4 Utredningsområden för hållbar tillväxt (FÖP
2013). Två utredningsområden för bebyggelse ligger i anslutning till Årummet,
Oppeby gård samt Folkungavallen – Kråkberget. Nyköpingsån och Årummet
är prioriterat som obebyggt blågrönt stråk för de båda utredningsområdena.
Oppeby Gård

Principskiss Oppeby och Oppeby gård (FÖP)
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För området öster om Oppeby gård anges förtätning, naturpark, rekreation
och fritid som inriktning för den fortsatta utvecklingen. Området längs ån
benämns som prioriterad grönstruktur.
Folkungavallen – Kråkberget

Principskiss Folkungavallen/Kråkberget (FÖP)

För området i anslutning till Folkungavallen - Kråkberget föreslås en ny
koppling över ån i anslutning till den nuvarande järnvägsbron.
Angående Årummet skrivs att:
”Natur och parkområdet utmed Nyköpingsån föreslås förstärkas.”
Att säkerställa ån som förbindelsestråk för både djur, växter och människor
ska prioriteras och genom att inte bygga precis vid ån kan de negativa
konsekvenserna minskas.
Kultur, folkhälsa och rekreation (FÖP 2013):


Tillgängligheten ska vara god för alla kommuninvånare och besökare
oavsett eventuell nedsatt funktionsförmåga.



Miljöer som är av stor betydelse för friluftsliv, rekreation och fysisk
aktivitet ska beaktas i planeringen och åtgärder som påtagligt kan
skada deras värden ska undvikas.

Grönstrukturplan finns integrerad i FÖP 2013. Nästintill all mark i anslutning
till Årummet är klassificerade grönytor. Söder om naturreservatet HålletMarieberg-Stenbro är Årummet klassificerat som förbindelsestråk som bör
bevaras och utvecklas för människor och växter samt djur.
Hållet-Marieberg-Stenbro är skyddat som kommunalt naturreservat och
klassificerat med grön markering. Detta område betraktas som så pass
värdefullt att ingen exploatering ska ske.
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Resterande sträckning är orangemarkerad och märkt med ”värden ska
bevaras” samt ”friluftsliv”.
Miljö- och folkhälsostrategi (2012)
I Miljö- och folkhälsostrategi nämns bland annat följande mål angående natur
och vatten:


Tillgänglig rekreation Genom ett aktivt naturvårdsarbete och ökad
tillgänglighet blir naturen en källa till upplevelser för medborgare och
besökare i Nyköpings kommun. Detta oavsett ålder, kön, ekonomiska
förutsättningar och eventuell funktionsnedsättning.



Biologisk mångfald Variationsrikedomen i Nyköpings kommuns natur
ska förvaltas som en tillgång för oss och framtida generationer. Med ett
strategiskt vattenvårdsarbete stärks den biologiska mångfalden i sjöar,
åar och Östersjön.

Naturvårdsplan (2008)
Naturvårdsplanen ska fungera som underlag för fysisk planering i det
kommunala naturvårdsarbetet. Målet är bland annat att:


Naturen görs mer attraktivt genom kvalitetshöjande åtgärder i befintliga
naturmiljöer för att tillgängliggöra den för fler människor.



Viktiga biotoper skyddas för att främja den biologiska mångfalden.
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Medborgarförslag och synpunkter
Några Nyköpingsbor har tidigare inkommit med skriftliga förslag, kommentarer
och synpunkter på hur Årummet kan förbättras. I enlighet med uppdraget har
tidigare inkomna synpunkter och medborgarförslag kring Årummets fortsatta
utveckling prövats inför utvecklingsprogrammet.
Synpunkter och medborgarförslag som inkommit handlar om gestaltning,
tillgänglighet, belysning och underhåll.

Årummets olika karaktärer. Foto: Zainab Malik

Kopplingen mellan hamnen och centrum anses viktig och lyfts fram i ett par av
förslagen. Även förbättrad skyltning i Årummet är en återkommande synpunkt.
I utvecklingsprogrammet har förslag och synpunkter tagits i beaktning och
integrerats i de förslag till åtgärder som ges.
Historisk översikt
Nyköpingsåns rekreativa kvaliteter är av väsentlig betydelse för staden. Ån är
ett av de viktigaste inslagen i Nyköpings stadsmiljö – såväl idag som historiskt.
Vatten har sedan länge haft stor betydelse för framväxten av städer. Ån har
varit bredare och vattenbeståndet högre. Det var tidigare möjligt att segla
ända fram till Storhusfallet vid Kvarnbron. Spår av tidiga bosättningsplatser
finns längs ån och det flödande vattnet har varit avgörande för Nyköping som
industristad. Redan tidigt i stadens historia utnyttjades vattnets kraft och ån
var en betydelsefull energikälla. Kvarnarna vid åns fall – det övre vid
nuvarande Forsbron och det nedre vid nuvarande Kvarnbron – har anor från
medeltiden. Vattenkraften i ån nyttjas än idag.
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Klassiskt motiv: Kungstornet, Nyköpingshus.
I förgrunden Fiskbron som småbåtshamn.
Foto: Eric Kling (ur Nyköpings bildarkiv)

Historiska stadsvandringar längs Nyköpingsån
Utvecklingsprogrammet för Årummet har tagits fram i samarbete med
Sörmlands museum. Sörmlands museum genomför historiska stadsvandringar
längs Nyköpingsån. På kartan nedan finns museets aktuella samlingsplatser
markerade. Den vidare utvecklingen av Årummet bör ta beakta att dessa
platser och utblickar hålls tillgängliga för fortsatta stadsvandringar längs ån så
att människor kan fortsätta ta del av Nyköpings historia.

Sörmlands Museum nuvarande samlingsplatser.

Sörmlandsleden
Sörmlandsleden sträcker sig hela vägen från gamla Skavstarondellen till
hamnen längs Nyköpingsån och åpromenaden. Leden är utmärkt med
orangefärgade markeringar. Sörmlandsleden är ett viktigt inslag i Årummet
och åpromenaden. Målsättningen är att människor ska ha tillgång till

15/44

Dnr SHB 13/136

lättillgängliga och unika naturupplevelser. Sörmlandsleden är ett mycket
populärt besöksmål bland såväl svenska som utländska turister. Att visa naturoch stadsrum för besökare är en viktig funktion för åpromenaden. Idag saknas
en tydlig entréplats och tydliga anvisningar för Årummet

Karta över Sörmlandsleden, Nyköpings centrum. Sträckan längs ån har märkts ut på kartan.

Brandgula markeringar visar vägen. Foto: Zainab Malik
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Programförslag
Programförslaget behandlar de principiella åtgärder som är aktuella för
Årummet i sin helhet. Som komplement till detta följer fördjupade idéskisser
för ett antal utpekade områden. Detta avsnitt är uppdelat i det centrala
respektive det norra Årummet.
Åpromenaden som ett sammanhängande stråk
Ett av de viktigaste inslagen i stadsbilden är de sammanhängande stråk där
människor förflyttar sig i staden. Människors utevistelse är grundläggande för
en socialt hållbar och livfull stad. Överblickbara och sammanhängande stråk
är en förutsättning för behagliga förflyttningar och låter människan uppleva
staden med alla sinnen, såväl i stillhet som i rörelse.


Upplevelse av rörelse – känslan av att vara på väg någonstans



Väcka nyfikenheten – förutsättningar för en variationsrik upplevelse



Klarhet i rörelse – det är tydligt var stråket fortsätter



Visuell exponering – det finns en god överblickbarhet



Struktur av stig – ett särskilt underlag



Melodisk – en karaktäristisk ljudbild

Utvecklingsprogrammet är ett verktyg för att förstärka dessa kvaliteter längs
åpromenaden. Åpromenaden är dels viktig som ett stråk i sig, men också som
en del av ett större nätverk av stadens promenadstråk. För att underlätta för
människor att hitta till åpromenaden och för att öka tillgängligheten är det
viktigt att även anslutande stråk är tydliga.
Gestaltningsprogram för Årummet
Ett gestaltningsprogram ska tas fram för Årummet som helhet med syfte att
vara ett vägledande verktyg för fortsatta åtgärder för platserna och stråken
längs ån. Ett gestaltningsprogram kan behandla principer för hur gångstråken
korsar vägar eller leds under broar, i vilka lägen sittplatser ordnas och hur
kontakten med vattnet löses. Gestaltningsprogrammet skapar möjligheter för
ett enhetligt uttryck där utformning och material, vegetation, färgsättning och
belysning ingår. En enhetlig gestaltning förstärker Årummets identitet som ett
sammanhängande parkstråk, och ökar känslan av igenkänning.
Skyltprogram
Ett skyltprogram ska tas fram för Årummet med syfte beskriva principen för
skyltning och skyltarnas utformning och innehåll. För att vara effektiva i sin
funktion och vägleda människor till och i Årummet måste skyltningen vara
konsekvent, tydlig och intressant. Ett skyltsystem utformat specifikt för
Årummet bidrar till ett välordnat och enhetligt intryck. Ett skyltprogram
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säkerställer att vissa krav uppfylls, exempelvis att skyltarna ska sitta i läsbar
höjd för personer i rullstol. De ska vara hållbara över tid och möjliga att
uppdatera med aktuellt innehåll. Skyltarna bör fylla flera funktioner som
markering för entréplatser, vägvisning inom området, informationstavlor om
naturvärden/kulturhistoria och hänvisning till landmärken i anslutning till
Årummet.
För utvecklingsprogrammet har följande illustration tagits fram som inspiration:

Idéskiss: Lina Lindström

Tillgänglighet
Tillgänglighet beror såväl på de fysiska som på de visuella kopplingarna
mellan en plats eller ett område och dess omgivning. Tillgängligheten till
Årummet kan delas in i två olika kategorier. Dels genom att se till allas lika
tillgång till Årummet med funktionsanpassade anslutningar och gångvägar och
att behovet av sittplatser och belysning är tillgodosett. Dels genom att göra
det enkelt att orientera sig i och påväg till Årummet, det vill säga hur visuellt
tillgängligt och överskådligt Årummet är.
Funktionsanpassning
I enlighet med FÖP (2013) ska tillgängligheten till rekreation och grönområden
vara god för alla kommuninvånare oavsett nedsatt funktionsförmåga.
Markbeläggning omkring och i Årummet bör därför väljas med omsorg för att
underlätta framkomligheten. Utvecklingsprogrammet föreslår även
funktionsanpassning av viktiga anslutningar till Årummet i stadskärnan som
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idag utgör fysiska hinder. Längs åstråket bör sittplatser skapas inom lämpligt
avstånd, med krav tillgänglighet utifrån utformning och placering.
Trygghet
Trygghet är ett begrepp som för Årummets del omfattar många aspekter. De
olika karaktärerna längs med ån skapar behov av olika typer av trygghet. I
vissa delar av området kan trygghet handla om orientering, att alltid vara trygg
med var man befinner sig och kanske också möjligheten att vara ostörd på
skyddade platser. I andra delar kan fokus vara trygghet under kvällstid med
god belysning och god kontakt med omgivningen. Den största skillnaden på
inriktning kan ses mellan det centrala och det norra Årummet där
naturreservat och stadsparker används på olika sätt över dygnets timmar.
Säkerhet längs själva ån handlar också om tillgång till livräddningsutrustning,
framförallt där vattnet är strömt och där kajer och branta brinkar gör det svårt
att ta sig upp ur vattnet. För varje delområde kommer trygghet att vara en
viktig aspekt för utformningen, med en behovsanalys som grund.
Entréplatser
Ett antal centrala platser längs stråket bli entréplatser till Årummet. Platserna
bör ha ett sammanhållet innehåll med informationstavlor, möblering och
belysning. Platsernas utformning bör vara lika för igenkänning men ha olika
inriktning i det centrala respektive det norra Årummet. Entréplatserna har även
en funktion i att berätta om sitt sammanhang där ekologiska eller kulturella
värden kan lyftas fram.
Turistkarta över Årummet
En turistkarta föreslås tas fram inom ramarna för projektet. I kartan kan kultur,
historia samt nöjes- och aktivitetsutbudet längs ån samlas och presenteras
tillsammans. En sådan karta skulle bidra till ett helhetsgrepp som stärker
Årummets identitet och underlättar för besökare att hitta dit. Den skulle också
ge en sammanhängande bild av området.
Digitalt vägvisningssystem
Som tillägg till turistkartan föreslås också ett digitalt vägvisningssystem för
användning på mobila enheter. Applikationens sökfunktioner kan integreras
med verksamheter, service, tjänster, rekreation, kulturhistoria och
kollektivtrafik. Ett digitalt vägvisningssystem tillgängliggör information och
bidrar till en god orienterbarhet i staden.
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Exempel: kartapplikationer till mobilen.

Konst och utsmyckning
Konstinstallationer och utsmyckningar längs ån är ett populärt inslag. Ett
exempel är Sörmlands museums ”Bilder som berättar”, där staketet längs
åpromenaden fungerar som tillfällig utställningsyta. En utökning av konstnärlig
utsmyckning föreslås som del av programmet.

T.v. Bilder som berättar, utställning längs åpromenaden 2013. T.h. Kanter längs åpromenaden
skulle kunna användas för temporär eller permanent konst. Foto: Zainab Malik

Längs ån och runt i Nyköping finns flera aktiva konstnärer som skulle kunna
bjudas in att ställa ut temporära eller permanenta verk längs åpromenaden för
att bidra till en spännande och upplevelserik miljö. Utöver Nyköpings historia
finns andra teman med Nyköpingskoppling att lyfta. Ett exempel är
författarinnan Maria Gripe vars spännande miljöskildringar och fantasifulla
manus skulle kunna inspirera såväl konst som annan gestaltning längs ån.
Genom en årligt avsatt summa avsedd specifikt för konst längs ån skulle flera
projekt kunna genomföras.
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Grönstruktur
Längs med ån finns rikligt med vegetation som fyller flera funktioner, dels ur
ekologisk synvinkel, dels för oss människor. Dessa funktioner ska bibehållas
längs med ån. På ställen där förändringar är planerade ska grönstrukturen och
dess funktioner utvecklas som del av förslagen.
Generellt fyller vegetationen flera funktioner åt oss människor, så kallade
ekosystemtjänster, som kan innebära omfattande konsekvenser för oss när vi
tar bort dem. För Årummet finns möjlighet att utnyttja och utveckla följande
tjänster.


Träd och buskar renar luften genom att binda partiklar och giftiga
ämnen. De binder koldioxid och producerar syre.



Träd och buskar verkar lugnande och avskärmar från stressande
inslag som trafik.



Vegetationen förskönar och förstärker vårt välbefinnande.



Gräsets, buskarnas och trädens rötter stabiliserar stränder/åkanter och
förhindrar erosion under höga flöden.



Träd binder stora mängder vatten vid nederbörd.



Träd ger skugga och utjämnar temperaturvariationer vilket ger ett
behagligare lokalklimat.

Lägre växtlighet bildar tillsammans de gamla stora lövträden flera skikt som
medger spridning av växter och djur. Vissa arter av insekter och fåglar är helt
beroende av gamla grova lövträd för sin överlevnad. När det gäller värdet som
biotop går det inte att ersätta gamla grova träd med nya planterade träd. Om
de är döende eller döda och inte utgör någon säkerhetsrisk kan de träd som
finns norr om Perioden få stå kvar i sin ursprungliga miljö. I den södra
parkutformade delen av Årummet ska endast några få bli kvar och då med en
förklarande skylt.


Löv och grenar som faller i ån blir mat åt vattenlevande djur.



Grövre grenar och träd som faller i ån utgör naturliga lek- och
födoområden för fiskar.



Träd och buskar som beskuggar vattnet håller en jämn temperatur i ån
vilket betyder bra med syre för vattenfaunan.



Beskuggning förhindrar igenväxning i vattnet.

Djurliv
I och längs Nyköpingsån samsas fiskar, musslor, fåglar, insekter och djur som
bäver och utter. Flera av arterna är rödlistade. Att bibehålla och förbättra
djurens levnadsmiljö är ett viktigt arbete. Det bör säkerställas områden längs
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ån där döda stammar och död ved sparas för att skapa förutsättningar för
dessa djurs överlevnad.
Parallellt med arbetet med utvecklingsprogrammet har ett arbete med
rapporten ”Den levande Nyköpingsån” pågått. Rapporten behandlar natur- och
fiskevårdande åtgärder för att nå vattendirektivets krav på god ekologisk
status till år 2021.
Levnadsmiljön under ytan är viktig för att säkerställa Nyköpingsån som
förbindelsestråk för djurliv. Platser med grusig åbotten som har pekats ut i
rapporten Den levande Nyköpingsån bör tas tillvara då musslornas livscykel är
beroende av dessa platser.
Fysiska hinder längs fiskarnas vandringsvägar har stor påverkan på
fiskfaunan. Förslag till åtgärder för fria vandringsvägar har tagits fram vid
följande områden:


A – Kraftstationen vid Harg



B – Perioden



C – Kraftstationen vid Fors



D – Kraftstationen vid Storhuskvarn

(se placering av utredningsområden för fiskvägar i kartorna för respektive
sträckning, Hamnbron-Stadsbron samt Stadsbron-Harg)
Vandringsvägarna föreslås integreras i parkområdena längs ån, till exempel
vid Sågarbacken. En porlande bäck genom parken blir ett estetiskt tilltalande
element samtidigt som det fyller en funktion som fiskväg.
Fågellivet är ett attraktivt inslag i Årummet som lockar både unga och äldre
fågelentusiaster. Förutom att spara trädstammar som boplatser kan
fågelholkar sättas upp på lämpliga platser. Även flottar för änder, samt
matningsplatser är enkla insatser för fågellivet och gör den befintliga
Fågelbesöksleden till en självklar attraktion i Årummet. Fågelföreningen
Tärnan har pekat ut lämpliga platser, se kartan nedan:

Karta från Fågelföreningen Tärnan
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Utvecklingsområden i det centrala Årummet
Områdesbeskrivning
För en mer detaljerad beskrivning av området, se bilaga ”etappbeskrivning”.
Det centrala Årummet sträcker sig från Hamnbron till Stadsbron där
Nyköpingsån slingrar sig genom staden. Tillsammans med omgivningen
skapar den ett viktigt inslag i stadsbilden. En unik parkmiljö skapas i mötet
mellan stad, grönska och vatten. Årummet får sin unika karaktär av
växlingarna mellan slutet till att öppet.
Längs ån har staden växt fram under hundratals år. Den kultur- och
industrihistoriska kopplingen är stark. I stadskärnan i nära anslutning till ån
finns flera historiskt intressanta kvarter som är viktiga att bevara och förstärka.
Flertalet mäktiga almar och klibbalar står längs åstranden och där finns även
många exotiska arter som gynnas av det goda mikroklimatet i området. Längs
ån samsas fiskar, musslor, fåglar, insekter och djur som bäver och utter, varav
flera av arterna är rödlistade. Träden utgör viktiga boplatser för några av de
djur som huserar här.
Nedan presenteras åtgärder som föreslås genomföras under en tioårsperiod
för att öka tillgängligheten och attraktiviteten i Årummet (se rubriken
”Genomförande”). Ett antal platser längs sträckan har pekats ut som viktiga för
att stärka stråkets sammanhang och utveckla den befintliga parkmarken så att
nya, spännande platser skapas. Tre viktiga entréplatser har identifierats inom
fokusområdet, Hamnbron, Slottsvakten/Åkroken samt Stadsbron. Årummets
fortsatta utveckling bör göras genom åtgärder beträffande tillgänglighet,
gestaltning, skyltning, grönska, aktiviteter samt ett större utrymme för konst
och kultur – såväl temporära som permanenta lösningar. Alla föreslagna
åtgärder syftar till att bevara, förstärka och utveckla miljön i Årummet.
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Det centrala Årummet, Hamnbron-Stadsbron
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Område 1 – Hamnbron
Nyköpings hamns östra och västra hamnsidor har just genomgått en
upprustning. Årummet är en viktig del av stråket från hamnen till centrum och
det anses därför vara av vikt att även ge den förhållandevis anonyma entrén
till Årummet vid Tovaslätten ett lyft. Oberoende av platsens slutgiltiga
utformning så är det viktigt att ta hand om dess befintliga kvaliteter: närheten
till ån, Årummet, hamnen och staden. Platsen ska vara inbjudande. Syftet är
att stärka kopplingen mellan hamnen och centrum. Ett nytt lekfullt inslag i
Årummet som blir väl synligt från hamnen och Hamnbron föreslås för att väcka
viljan hos fler att vistas i Årummet.

Platsen idag. Entrén till Årummet är idag förhållandevis anonym. Den befintliga skyltningen
säger ingenting om Årummet, alla de unika besöksplatser eller den vackra natur som finns
längs åpromenaden. Foto: Lina Lindström

Såhär skulle det kunna se ut, innovativa inslag som väcker nyfikenhet. Idéskiss: Zainab Malik
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Område 2 – Nyköpingshus
En stig föreslås anläggas över gräsytan på slottets sydöstra sida för att
tydliggöra anslutningen mot åpromenaden och öka tillgängligheten till ån. Det
kan göras antingen med hjälp av en grusgång eller med en känsligt inplacerad
plattläggning. Riktningen kan även förstärkas med en hänvisningsskylt. Stigen
bör även breddas och tillgängliggöras på baksidan av slottet för ökad
framkomlighet. Detta kan exempelvis göras med hjälp av en strandskoning,
likt kanten närmare Hamnbron på samma sträcka. Ett förslag är att uppföra en
permanent scen som med rätt utformning kan tillföra många kvaliteter på
platsen och i Årummet.
Marken inom det aktuella området ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk.
Nyköpingsån och
åpromenaden

Slottsvallarna

Platsen idag. T.v. Gångstigen bakom slottet upplevs trång och svårframkomlig. T.h. Kopplingen
mellan slottsvallarna och Årummet är bristfällig. Foto: Lina Lindström

Förslag: kopplingen till slottet förstärks och en permanent scen inrättats. Idéskiss: Zainab Malik

Förslaget bidrar till att stärka kopplingen mellan Årummet, slottsvallarna och
framsidan av slottet. Ytterligare information om Nyköpingshus historia och
aktiviteter skulle kunna synliggöras med hjälp av en informationsskylt vilka
föreslås användas för att knyta Årummet till de omgivande miljöerna (se
rubriken ”Tillgänglighet” under ”Skyltprogram”).
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Område 3 – Gångväg över vatten

Platsen idag. Visuell koppling till motsatt sida skulle kunna förbättras. Nyköpingshus historiska
kvaliteter gör att detta till en viktig utblick som bör förstärkas.

En alternativ gångväg över vattnet ökar den fysiska tillgängligheten till ån och
tillåter fotgängare att vandra ut över vattnet. Upplevelsen av Årummet
förstärks och även den visuella tillgängligheten till Nyköpingshus ökar.

En gångväg parallellt med åpromenaden över vattnet skulle stärka den visuella kopplingen och
samtidigt förstärka en av Årummets karaktäristiska kvaliteter: skillnaden mellan slutet och öppet.
Principskiss: Lina Lindström

En ny gångväg föreslås från udden i anslutning till utkiksplatsen på den östra
stranden. Genom att gångvägen kragar ut över ån uppnås en starkare
vattenkontakt och den rumsliga kopplingen till Nyköpingshus förstärks.
Årummets skiftande karaktärer förstärks genom att det parallellt blir
öppet/slutet.
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Område 4 – Slottsvakten

Idéskiss: Lina Lindström

Slottsvaktens läge längs stråket mellan hamnen och centrum föreslås utnyttjas
bättre. Tillgängligheten för fotgängare och kontakten med ån bör förstärkas.
För Vallgatan föreslås en ny utformning och parkeringsplatsen flyttas för att
öka parkens storlek. Förslaget ska stärka kontakten mellan byggnaden, gatan
och Årummet. Slänten i områdets östra del kan utvecklas med anlagda
terrasser mot ån som kan användas som planteringar och sittplatser med
utsikt över vattnet.
Det centrala läget, fiskbron och byggnaden, där Länsmuseet idag har sina
lokaler, är av särskild betydelse för platsens historia. Det är viktigt att
gestaltningen av platsen beaktar de kvaliteter som finns. Närheten till ån tas
om hand. Byggnaden i sig har ett kulturhistoriskt värde som ska värnas.
Ytterligare information om platsens historia och fisket på Fiskbron skulle
kunna synliggöras med hjälp av exempelvis en informationsskylt som också
skulle kunna användas längs hela stråket för att knyta Årummet till de
omgivande miljöerna (se rubriken ”Tillgänglighet” under ”Skyltprogram”).
Platsen kan få en tydlig funktion med mer modern prägel samtidigt som den
historiska kopplingen bevaras.
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Parken föreslås utformas för att vara en naturlig målpunkt i Årummet med liv
och rörelse året runt, såväl dag- som kvällstid. Byggnaden på Slottsvakten 3
prioriteras för utåtriktad verksamhet. Ytan framför byggnaden kan bli en
spännande plats för både barn och vuxna. Förslagsvis en temalekplats med
anknytning till omgivningarna. Barnen bör ges särskilt utrymme och
barnperspektivet ska tas tillvara. Årummet som stadspark måste inkludera alla
åldersgrupper. Terrasser i sluttningen ned mot ån medför att flera soliga
sittplatser skapas och locka människor till platsen. Det kan också fungera som
extra sittplatser för utomhusbio och liknande aktiviteter.
De praktfulla träden (hästkastanj och lönn) i anslutning till byggnaden har även
de ett särskilt skyddsvärde. Träden är viktiga att bevara för att behålla
platsens karaktär.

Såhär skulle det kunna bli. Idéskiss: Zainab Malik
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Område 5 – Bryggeriet

Idéskiss: Lina Lindström

Åpromenaden går genom kvarteret Bryggaren och leds genom kvarteret förbi
de verksamheter som finns där. Det är önskvärt att bevara dessa
verksamheter. För orienterbarheten och den visuella tillgängligheten bör
entréerna in till gården tydliggöras. De kan förslagsvis förstärkas med hjälp av
portaler eller liknande.
Gården upplevs idag som tom och något ödslig. Stråket över gården bör
tydliggöras på ett sätt som bidrar till en mer livfull och attraktiv gårdsyta.
Skiftande markbeläggning och vegetation kan vara ett sätt att öka gårdens
rumslighet. Det finns en önskan från de befintliga verksamheterna att använda
gården för att visa vad som pågår inuti byggnaderna. Detta bör ligga till grund
för fortsatt arbete. Kultur och kreativitet präglar kvarteret och dess omgivning.
Att bibehålla och skapa utrymme för utåtriktade verksamheter är viktigt för
Årummets fortsatta utveckling.
Fler sittplatser kan placeras längs den nyligen anlagda bryggan som följer
Bryggeriets fasad mot ån.
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Område 6 – Åkroken

Idéskiss: Lina Lindström

I kvarteret Åkroken pågår en omgestaltning efter gällande detaljplan DP 1031. Årummet vidgas vid Åkroken och öppnas upp i ett större parkrum. För
tillfället byggs ett parkeringshus i områdets östra del som så småningom
kommer kompletteras med bostäder. Den planerade bebyggelsen går att
koppla till kvarterets historiska strukturer med Rådhusgränd som en central
koppling ned mot ån. Resterande yta är tänkt att disponeras som kombinerat
torg/parkering och som park mot ån.
För tillfället är anslutningen till Årummet vid Åkroken otillgänglig då den sker
via trappor. Med tanke på platsens centrala läge är et är önskvärt att den
tillgängliggörs för alla. Därför bör möjligheten att anlägga en ramp från
Slottsgatan prövas.
Det är önskvärt att knyta platsen till de fynd som gjorts under den arkeologiska
utgrävningen. Ett förslag som kan integreras i utemiljön bör prioriteras. Genom
att exempelvis fästa enkla utställningsboxar längs grunden på parkeringshuset
kan denna yta fungera som en permanent utställning för de arkeologiska
fynden. Här finns utrymme för fler kulturhistoriska anknytningar,
utsmyckningar så som exempelvis väggmålningar över kvarteret genom
historien eller liknande. Det blir en väl exponerad yta som bör tas om hand på
bästa sätt.
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Åkroken och Slottsvakten 3 blir naturligt sammankopplade mötesplatser som
stärker stråket mot centrum. I slänten ner mot ån föreslås ett torg övergå i ett
parkområde med sittmurar ned mot ån. Här finns utrymme för Årummet att
vidgas och fyllas med aktivitet. Kvarteret kommer med tanke på bostäderna
vara befolkat under många av dygnets timmar. God belysning är av vikt för
tryggheten i kvarteret och ljussättningen bör ske med eftertanke.
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Område 7 – Verkstaden

Idéskiss: Lina Lindström

Kopplingen mot kvarteret Åkroken bör förstärkas. Det finns även potential att
öppna upp kvarteret och göra det mer integrerat i Årummet genom att ta bort
plank och avgränsningar inom kvarteret.
Kvarteret Verkstaden innehåller delar av Nyköpings äldsta industribebyggelse.
Kvarterets struktur ska behållas för att bevara kvarterets industrihistoriska
karaktär. En enhetlig gårdsyta för liv och rörelse från de verksamheter som
pågår i kvarteret kan skapas och aktiviteten kan spilla ut i Årummet och
Åkroken. Centralt i kvarteret finns en föråldrad bilramp med skärmtak. Denna
är i dåligt skick. Det finns möjlighet att rusta upp rampen och låta befintliga
eller nya verksamheter utnyttja nivåskillnaden och läget mot ån. Alternativt kan
rampen rivas för att ytterligare öppna upp kvarteret.
Förslagsvis kan verksamhetsutbudet kompletteras med utrymme för ett café
eller liknande. Prioriterade verksamheter i övrigt bör vara av hantverkskaraktär
vilket kan knytas långt tillbaka i kvarterets historia.
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Område 8 – Mejeriet

Idéskiss: Lina Lindström

Åpromenaden bryts vid passagen mot kvarteret Mejeriet över Folkungavägen.
Det finns inga befintliga övergångsställen på varken den västra eller östra
sidan. För att skapa ett sammanhängande stråk är det av vikt att rörelsen i
Årummet underlättas. Riktningen bör vara tydlig. Ett övergångsställe föreslås
mellan kvarteren Verkstaden och Mejeriet. På den östra sidan bör möjligheten
att dra gångvägen under Folkungabron prövas. Detta skulle även bidra till att
öka den fysiska tillgängligheten längs åpromenaden då båda de befintliga
anslutningarna från Årummet mot Folkungavägen sker via trappor.
Tillgängligheten till kvarteret från Folkungavägen bedöms vara god. Platsens
funktion som parkrum bör tydliggöras. Restaurant- och festlokalen Pelles
Lusthus gränsar till området. Det är möjligt att utveckla parkområdet i
Mejeriets västra del för att ge platsen en tydlig funktion och öka användningen
av hela platsen. Träden på platsen är viktiga att bevara för att behålla platsens
karaktär. Centralt i kvarteret finns ett fristående bostadshus i trä. För att stärka
rummets offentliga kvaliteter kan trädgårdskänslan utvecklas med vackra
planteringar och sittplatser och bli ett offentligt vardagsrum längs ån. Det är av
vikt att platsen inte ger ett privat intryck. Parkmarken ska vara lättillgängligt
och gestaltningen inkluderande.
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Område 9 – Läroverket/Nicolaiskolan
Kvarteret är placerat just intill Stora torget. Den befintliga kopplingen mellan
centrum, kvarteret och Årummet är bristfällig och bör förstärkas. Utvecklingen
av kvarteret Läroverket är av vikt för kopplingen till Årummet. Slänten och
anslutande område bör därför utformas med eftertanke.
På motsatt sida, den östra sidan av Årummet, pågår en stor del av stadens
kvällsaktivitet med bland annat restaurangverksamhet. För att balansera upp
platsen föreslås att den västra sidan av Årummet får en permanent belysning.
På så sätt kan Årummet och kvarteret på den västra sidan om ån skådas från
omgivningen även under dygnets mörkare timmar. Det bidrar till att öka även
den visuella tillgängligheten och platsen blir mer överblickbar. God belysning
stärker också åpromenaden som ett tryggt stråk.
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Utvecklingsområden i det norra Årummet
Områdesbeskrivning
För en mer detaljerad beskrivning av området, se bilaga ”Etappbeskrivning”.
Det norra Årummet sträcker sig från Stadsbron förbi Harg/Oppeby och till
Skavstarondellen. Längre uppströms växlar Årummets karaktär. Den täta
stadsbebyggelsen blir glesare och Årummet präglas av naturkaraktär.
Naturreservatet Hållet-Marieberg-Stenbro tar vid lite mer än en 1 km från
stadskärnan. I det tätortsnära naturreservatet finns gott om strövstigar som
slingrar sig genom den vackra naturen i anslutning till ån. Ån följer vidare
längs skogspartier och åkermark, vilka är de element som främst präglar
landskapsbilden, samt har bitvis kontakt med småhusbebyggelse.
Naturen skiftar längs Årummet och i de norra delarna dominerar barrskog med
gran och tall. I naturreservatet Hållet-Marieberg-Stenbro finns många olika
naturtyper och en artrik flora representerade. Naturskogen på Hållet,
Hassellunden vid Marieberg och Ädellövsskogen vid Stenbro är viktiga
nyckelbiotoper (finns beskrivna i Etappbeskrivningen under ”Grönstruktur”).
Delar av Släbro/Oppeby är klassificerat som fornlämningsområde. Här finns
runstenar, hällristningar samt ett gravfält som bidrar starkt till Årummets
karaktär. Nedan presenteras åtgärder och förslag som föreslås genomföras
under en tioårsperiod för att öka tillgängligheten och attraktiviteten i Årummet
(se rubriken ”Genomförande”). Ett antal platser längs sträckan har pekats ut
som viktiga för att stärka stråkets sammanhang och utveckla den befintliga
parkmarken så att nya, spännande platser skapas. Årummets fortsatta
utveckling bör göras genom åtgärder beträffande tillgänglighet, gestaltning,
skyltning, grönska, aktiviteter samt ett större utrymme för konst och kultur –
såväl temporära som permanenta lösningar. Alla föreslagna åtgärder syftar till
att bevara, förstärka och utveckla miljön i Årummet.
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Område 1 – Culturum

Culturum från Årummet

Kopplingen mellan stadsbiblioteket och ån bör tydliggöras, exempelvis med en
förstärkt gångstig som skulle öka tillgängligheten till såväl Årummet som till
stadsbiblioteket. Platsen mellan Culturum och ån föreslås anpassas för att
kunna användas i verksamheten av stadsbiblioteket och det närliggande
barnkulturcentrum.
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Område 2 – Öarna vid Fors
Stråkets fortsättning i kvarteret Fors bör förstärkas där det möter en byggnad.
Skyltning, markeringar eller avvikande markbeläggning är exempel på
lösningar som skulle kunna användas för att tydliggöra stråkets fortsatta
riktning.
Åpromenadens sträckning bör tydliggöras för att underlätta den fortsatta
vandringen längs ån. Att anlägga en bro från öarna mot kvarteret Fors skulle
integrera de två holmarna bättre i Årummet. Dessutom skulle det bli tydligare
att åpromenaden fortsätter parallellt med parkeringsytan. Öarna föreslås få en
intensivare förvaltning och fler sittplatser.
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Område 3 – Perioden
Kvarteret Spinnerskan vid Perioden genomgår för tillfället en omvandling till
bostadsområde. Detaljplan för Spinnerskan 2 m.fl. etapp 1 (DP 13/1) möjliggör
för främst bostadsändamål samt även småskalig verksamhet som inte är
störande för omgivningen. Detaljplanen omfattar endast den norra delen av
Perioden. Fortsatt planläggning av den södra delen av Periodenområdet är
uppskjutet i väntan på beslut av läge för spårområdet i anslutning till
Ostlänken.
Årummet är för tillfället helt otillgängligt. Genom att anlägga en promenad
även här knyts åpromenaden samman. Det medför även att området
integreras bättre i stadens befintliga gångvägsnät. Där åpromenaden möter
odlingsområdet, söder om järnvägsbron, kan förslagsvis mark avsättas för en
fortsatt promenad för att ytterligare tillgängliggöra Årummet för allmänheten
och knyta samman det med stråket mot centrum. Detta bör dock göras med
stor hänsyn till de befintliga kolonilotterna eftersom de har ett högt rekreativt
värde i sig. Stadsodling är ett värdefullt inslag i stadsmiljön. Den mark som tas
från odlingsområdet bör även ersättas på annan plats i anslutning till området.

Förslag till utformning av åpromenaden vid S:t Annas Trädgårdar. Skiss: Peter Mac Millar, 2013

Platsen är av industrihistorisk karaktär vilket bör tas i beaktning och värnas i
utformningen av såväl Årummet som anslutande kvarter.

41/44

Dnr SHB 13/136

Område 4 – Gångstig under motorvägsbron

De befintliga passagerna är trånga och upplevs mest som ett hinder på vägen
mellan Marieberg och Stenbro. Såväl gångstigar som miljön runt omkring bör
åtgärdas för att skapa en tryggare och mer tillgänglig passage. Utsmyckningar
på bron och belysning är exempel på åtgärder som kan bidra till att platsen
upplevs trevligare att passera.
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Sammanfattning av förslag och förändringar
Det är av vikt att platserna sätts i ett gemensamt sammanhang för att
Årummets identitet stärks. Åpromenaden blir ett sammanhängande stråk. Det
ska vara tydligt hur man tar sig runt i Årummet mellan de olika platserna.
Genom att ge varje plats en tydlig funktion blir det meningsfullt att förflytta sig i
Årummet. Genom att göra små punktinsatser och värna en enhetlig
gestaltning kan hela Årummet och åpromenaden lyftas och stärka sin funktion
som Nyköpings stadspark. Årummet blir ett sammanhängande parkstråk att
stolt visa upp för såväl boende som besökare och turister.
Genomförande
För att möjliggöra för programförslaget och stärka Årummets funktion som
Nyköpings mest attraktiva parkstråk behöver ett tjänstedokument tas fram
som beskriver hur kommunen ska arbeta rent praktiskt med Årummets
utveckling. Där kan mål och åtgärder samordnas tillsammans med frågor
gällande ansvar, eventuella samarbetspartners samt finansiering. Liknande
dokument som upprättats vid tidigare projekt kan användas som underlag för
dokumentet.
De flesta av åtgärderna, så som upprustning och förbättring av befintlig
parkmark, ny skyltning, ny gatubeläggning och belysning samt etablering av
verksamheter är av sådan karaktär att de inte kräver någon planändring. Vissa
andra åtgärder kan komma kräva nya detaljplaner.
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