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Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra på- och ombyggnad av Vilbergens 
centrum samt tillskapa förutsättningar för nybyggnation på del av mark som idag 
nyttjas till markparkering. Detaljplanen kommer skapa förutsättningar för ett 
tryggare och mer utåtriktat stadsdelscentrum samt tillskapa fler bostäder med 
närhet till god service. Detaljplanen möjliggör cirka 200 nya bostäder och cirka 
3500 kvadratmeter lokalyta. Befintlig livsmedelsbutik kommer bli kvar på samma 
plats. Därtill ska centrumbutikernas entréer i bottenplan vändas utåt och en ny 
allmän torgyta skapas mellan vårdcentralen och centrum genom att delar av 
centrumbyggnaden rivs. 

Det nya torget kommer utgöra centrumets kärna och fungera som en mötesplats 
och nod för att nå verksamheter med entréer som vänder sig mot torget. Befintligt 
underjordiskt parkeringsgarage med ett 70-tal parkeringsplatser ska behållas samt 
en del av markparkeringen i norr. Detaljplanen syftar även till att tillskapa en ny 
allmän gata som tillgängliggör centrumanläggningens samtliga sidor. Inom 
detaljplaneområdet kommer det finnas möjlighet att uppföra bostadsändamål, 
centrumverksamhet, kontor, vård, spårväg och parkering. 

Aktuell planläggning av Vilbergen centrum utgör del av en större omvandling 
som pågår inom hela stadsdelsområdet. Nyligen vann en större detaljplan för 
norra Vilbergen laga kraft. Planen möjliggör för komplettering och förtätning av 
bostadsändamål inom befintlig bebyggelsestruktur. 

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen.  
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1. Inledning 
1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 
 

• Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser och illustration 
• Planbeskrivning med illustrationer 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan 
• Samrådsredogörelse (vid granskning) 
• Granskningsutlåtande (vid antagande) 
• Fastighetsförteckning    
• Grundkarta 
• Bilagor 

 
Plankartan är juridiskt bindande. Beskrivning av ändringar som gjorts i 
planbeskrivningen finns i samrådsredogörelsen och i utlåtandet, när dessa 
upprättats.  

1.2 Om detaljplaner 
Vad är en detaljplan? 
Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. 
Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för 
bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och 
när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna 
platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.  

För mer information se kommunens och Boverkets hemsidor. 
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Planprocessen   
En ansökan kommer in till kommunen om ny eller ändrad detaljplan. Sökande kan 
vara en privatperson, ett företag eller kommunen själv. För att 
detaljplaneprocessen sen ska påbörjas behöver samhällsplaneringsnämnden 
besluta om att ge den sökande ett positivt planbesked och sedan även ge 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny eller ändrad detaljplan. 

I början av detaljplanearbetet väljer kontoret vilket förfarande detaljplanen ska 
handläggas med, standardförfarande eller utökat förfarande. Under vissa 
förutsättningar kan även detaljplanen handläggas med begränsat 
standardförfarande. Val av förfarande görs efter ett antal kriterier som regleras i 
plan- och bygglagen. Denna detaljplan upprättas enligt nedan angivna förfarande. 

Utökat förfarande 
I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tillämpas utökat förfarande, enligt plan- 
och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Planprocessen följer 
som sådan: 

Figur 1. Planprocessen, Utökat förfarande.  

Samråd 
I ett första förslag till en ny detaljplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, 
kommunala lantmäterimyndigheten, andra kommunala och statliga instanser, 
fastighetsägare och boende som berörs. Här finns då möjlighet att lämna skriftliga 
synpunkter på förslaget. 

Granskning 
Efter samråd bearbetas planförslaget innan den tas upp i 
samhällsplaneringsnämnden för beslut om granskning. När förslaget sedan är ute 
på granskning finns det ytterligare ett tillfälle att lämna in skriftliga synpunkter. 

Antagande 
Det slutliga planförslaget tas upp för beslut om antagande. Detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige efter godkännande i samhällsplaneringsnämnden. De flesta 
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detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från 
kommunfullmäktige. 

Överklagande 
När en detaljplan har antagits och offentliggjorts kan den som är berörd av 
detaljplanen överklaga kommunens beslut. Skriftliga synpunkter måste dock ha 
lämnats under samrådstiden och/eller granskningstiden och synpunkterna ska inte 
heller helt eller delvis ha blivit tillgodosedda. 

Laga kraft 
En detaljplan vinner laga kraft om ingen har överklagat beslutet om att anta 
detaljplanen eller om samtliga överklaganden avslås. Länsstyrelsen ska inte heller 
ha valt att överpröva beslutet. 
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2. Planens huvuddrag 
2.1 Planområdet 
Planområdet ligger cirka 3 kilometer söder om Norrköping centrum och utgörs av 
Vilbergens centrum med intilliggande parkeringsplats öster om 
centrumbyggnaden, se figur 2 och 3.  

Fastigheten för Vilbergens centrum heter Beryllen 1 och ägs av Evolv Vilbergen 
AB. Fastigheten Vilbergen 1:1 som utgör del av parkeringsplatsen öster om 
centrumbyggnaden samt gatu- och parkmark runt om Beryllen 1 ägs av 
Norrköping kommun. De delar inom planområdet som idag är privatägda och som 
planläggs med allmän plats ska övergå till kommunal ägo.   

Planområdet omfattar en yta på cirka 21 000 kvadratmeter fördelat på 
kvartersmark och allmän plats. Gällande detaljplan medger handel, parkering, 
bostadsändamål samt gata och park. Detaljplaneområdet avses kompletteras med 
bostadsändamål, centrumverksamhet, kontor, vård, gruppboende, parkering och 
markreservat för spårväg på plankartan. Inom planområdet finns ett avtalsservitut 
för ledning och en nyttjanderätt för överfart. Båda rättigheterna ska tas bort vid ett 
genomförande av detaljplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOMRÅDE Figur 2. Orienteringskarta 
som visar planområdets 
läge i förhållande till 
Norrköping centrum. 
Planområdet är schematiskt 
markerat med vit ring. 
Karta: Norrköping 
kommun.  

NORRKÖPING 
CENTRUM 
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Figur 3. Orienteringskarta som visar planområdets läge. Rödstreckad linje 
illustrerar schematisk avbildning av planområdet. Karta: Norrköping kommun.  

2.2 Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett mer utåtriktat, tryggt och tillgängligt 
stadsdelscentrum där ny allmän plats förstärks som länk mellan framtida 
kollektivtrafikstråk och befintlig grönstruktur. Planen syftar även till att förtäta 
och komplettera Vilbergens centrum med ny bebyggelse för bostäder, 
centrumverksamhet, kontor och vård. 

2.3 Planens bakgrund  
Vilbergens centrum är idag ett fungerande och välbesökt stadsdelscentrum. På sikt 
kommer det dock uppstå en diskrepans mellan den stadsutveckling som pågår i 
närområdet och det utbud som stadsdelscentrumet behöver kunna erbjuda för att 
vara funktionellt och möta framtida behov.   
 
Ansökan om detaljplaneläggning för fastigheten Beryllen 1 inkom till 
Samhällsbyggnadskontoret från Evolv Vilbergen AB. Sökande som även är 
fastighetsägare önskar möjliggöra en ny centrumbyggnad och tillskapa nya 
bostäder i Vilbergens centrum. Som motiv för planändringen anges möjligheten 
att tillskapa ett modernare och mer utåtriktat centrum med bättre service och fler 
bostäder.  

Vilbergsparken 
 

Galaxen förskola 

Vilbergsskolan 

Kalkstengatans 
äldreboende 

Vilbergen 
centrum 
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3. Planförslag 
3.1. Övergripande stadsbyggnadsidé 
Att nyttja redan ianspråktagen mark mer effektivt har många fördelar där det 
bedöms lämpligt i förhållande till den yttre påverkan. En tät och sammanhållen 
kommun innebär ett minskat transportbehov och förbättrade möjligheter att gå och 
cykla. Befintlig infrastruktur, som gator, elsystem, vatten och avlopp, kan i högre 
utsträckning utnyttjas och befolkningsunderlaget för kollektivtrafik förstärks när 
bebyggelsen förtätas. En tät och sammanhållen stadsdel möjliggör vidare en 
förändring i bostadsutbudet, där tillskottet kan skapa en variation av hustyper och 
upplåtelseformer, samt ett förstärkt befolkningsunderlag som bidrar till att 
serviceutbudet kan utvecklas. 

Vilbergen som stadsdel är exempel på bostadsområde som uppfördes under 
miljonprogrammet på 1970-talet. Dessa bostadsområden uppfördes vanligtvis i 
låg exploateringsgrad med större anlagda grönområden mellan bostäderna. På 
senare tid utgör dessa bostadsområden ofta föremål för förtätning, dels för att 
komplettera områdena med nya upplåtelseformer och bostadstyper, och dels för 
att de ofta glest bebyggda områdena lätt kan förses med kompletterande 
byggnation utan att det orsakar mörka och instängda boendemiljöer eller minskar 
tillgången på grönyta.  

Planen innebär att Vilbergen centrum kompletteras med bostadsändamål och 
förstärks med bättre förutsättningar att erbjuda boende och besökare ett attraktivt 
och tryggt centrum med god service. Ingen ny mark behöver ianspråktas då 
byggnation kommer ske på redan hårdgjorda och ianspråktagna ytor såsom 
parkeringsplatser samt ovanpå befintlig centrumanläggning. 
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4. Tidigare ställningstaganden 
4.1. Översiktsplaner 
Förutsättningar 
Översiktsplanen för staden, Norrköping kommun antagen 2017 anger att staden 
ska växa inifrån och ut, i första hand genom förtätning. Synsättet gäller för både 
bostäder och verksamheter. Vilbergen pekas ut som ett område där bostäder för 
cirka 2000 personer ska kunna tillkomma. Vid tillkommande byggnation hänvisar 
översiktsplanen till betydelsen av att miljonprogrammets idé fortfarande ska 
kunna utläsas i området och att boende- och upplåtelseformer som inte finns i 
området idag ska prioriteras.  

En förutsättning för den tillkommande befolkningsökning är att det tillförs bra 
kommunikationsmöjligheter i form av gång- och cykelvägar samt 
kollektivtrafikstråk. Översiktsplanen pekar således ut en ny sträckning för 
spårvagnsstråk alternativt snabbspår för buss intill planområdets västra kant som 
förbinder området med Norrköpings stadskärna och vidare söder ut till 
Vrinnevisjukhuset. 

I anslutning till planområdet finns ett flertal utpekade utvecklingsområden som 
ska rymma ytterligare bebyggelse. En centrumutveckling enligt planförslaget går i 
linje med närområdets möjlighet att tillgå ett utvecklat och innehållsrikt 
lokalcentrum med tillgång till handel, skola, arbetsplatser och kollektivtrafik. 
Föreslagen detaljplan överensstämmer med översiktsplanen, se figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Bild från Översiktsplan för staden, Norrköping kommun med 
planområdet markerat i blått. Källa: Norrköping kommun. 
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4.2. Riksintressen 
Luftfart 

Förutsättningar 
Norrköping flygplats utgör riksintresse för kommunikationer och ska enligt 3:e 
kapitlet, paragraf 8 i miljöbalken skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. För att tillkomst eller utnyttjande 
av riksintresset inte ska försvåras måste ytterligare områden beaktas när ny 
bebyggelse eller markanvändning planeras. Det kan handla om områden som 
påverkas av buller från flygplatsen eller områden där höga objekt skulle kunna 
utgöra hinder för start eller landning av flygplan. 

Förändringar 
Planområdet ligger inom flygplatsens influensområde med hänsyn till flyghinder. 
Inom influensområdet får inga hinder i form av byggnader eller andra 
konstruktioner genombryta flyghinderhöjden som för området är +54,7 meter över 
havet. Strax intill planområdet i västlig riktning mäter rekommenderad 
flyghinderhöjd +57 meter över havet och i diskussion med flygplatsen har en 
överenskommelse träffats om att byggnation med en totalhöjd på +56,0 meter 
över havet inom planområdet inte påverkar vare sig in- eller utflygningar till och 
från Norrköping flygplats. Norrköping Airport bedömer att de omständigheter 
som rör denna förfrågan är av extraordinär art. Det har lett till att flygplatsen har 
utrett möjligheten till avsteg på 1,3 meter, utan att det får negativa konsekvenser 
för flygsäkerheten. Analysen visar att de specifika omständigheter som rör denna 
unika situation, går att kombinera med bibehållen flygsäkerhet. Norrköping 
Airport beviljar ett avsteg och godkänner den planerade byggnationen av Beryllen 
1, med en maximal höjd av 56,0 meter över havet. Plankartans totalhöjd har 
justerats till att medge +56 meter över havet. 

4.3. Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av något strandskydd. 

4.4. Övriga skyddsområden 
 
Biotopskydd 
 
Förutsättningar  
Trädalléer som omfattas av fem träd eller fler och som står längs en väg omfattas 
av biotopskydd enligt förordning (1998:1252) om områdesskydd tillhörande 
Miljöbalken. 
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Förändringar 
Inom planområdet finns det två trädalléer som omfattas av det generella 
biotopskyddet. Kommunen har skickat in ansökan om att frångå biotopskydd för 
ovan nämnda trädalléer och har en upprättad dialog med länsstyrelsen som 
ansvarar för områdesskyddet. I inskickad ansökan redogörs för vilka 
ansträngningar som gjorts för att bevara träden samt vilka kompensationsåtgärder 
som skulle genomföras om dispens beviljas. Besked om eventuell dispens ska 
finnas framme inför antagande av detaljplanen. Se även avsnitt 5.3 Natur, Mark 
och vegetation. 

Skyddsrum 

Förutsättningar  
Det finns ett befintligt skyddsrum i det underjordiska garaget tillhörande 
centrumanläggningen.  
 
Förändringar 
Skyddsrummet ska behålla sin nuvarande skyddsförmåga och inför ett startbesked 
enligt detaljplanen ska ett skyddsrumsyttrande finnas framtaget där dessa 
förutsättningar tydliggörs. Yttrandet tas fram av skyddsrumsakkunnig och vid 
eventuell ny fastighetsbildning ska skyddsrummets förutsättningar beaktas och 
bestå, se figur 5.  
 

 
Figur 5. Kartan visar befintliga skyddsrum som finns inom och i närheten av 
planområdet. Skyddsrummen markeras med orangea kvadrater med blåa trianglar i och 
planområdet är inringat med en röd linje. Källa: MSB. 

4.5. Gällande detaljplaner 
För planområdet gäller ”Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Beryllen 
inom Vilbergen i Norrköping” som vann laga kraft den 16 juni 1987 (22A:3199). 
Planen togs fram för att möjliggöra bostadsändamål inom ett avgränsat område 
inom centrumanläggningen. Genom användningarna BH (Bostäder, Handel) och 
med utökad byggnadshöjd på den norra centrumbyggnaden möjliggör detaljplanen 
för byggnation av lägenheter i tre våningar. Ytterligare ett syfte med planen var att 

Rev. 
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tillskapa ett innetorg genom överglasning. Överglasningen har emellertid inte 
genomförts. Parkeringsplatser till centrumbyggnaden är reglerad med prickmark 
och två reservat för ledningsområde, markerat med u på plankartan, finns infört på 
parkeringsplatserna i norr samt i sydöst, se figur 6.  

Figur 6. Utsnitt från gällande detaljplan (0581K-22A:3199). Källa: Norrköping 
kommun. 

I september 2020 vann en större detaljplan för Norra Vilbergen laga kraft. 
Detaljplanen för Norra Vilbergen möjliggör komplettering och förtätning av 
bostadsändamål inom befintlig bebyggelsestruktur. Detaljplanen för Norra 
Vilbergen utgör således ihop med aktuell detaljplan för centrumanläggningen del 
av en större omvandling som pågår inom hela stadsdelsområde.  
 
Inom Beryllen 1 finns det tomtindelningar som innebär att fastighetsbildning inte 
får ske i strid mot dem. Kommunen har för avsikt att upphäva 
tomtindelningsbestämmelserna inom ramen för planprocessen. På så sätt kan nya 
fastighetsindelningar möjliggöras.  

4.6. Övriga kommunala beslut 
Beslut om planläggning 
Beslut om positivt planbesked togs av samhällsplaneringsnämnden 17 mars 2020, 
§ 60 och beslut om planuppdrag togs i samhällsplaneringsnämnden den 8 
september 2020, §176.  
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Riktlinjer för bostadsförsörjning  
Kommunfullmäktige fastställde den 18 juni 2018 riktlinjer om Bostadsförsörjning 
i Norrköpings kommun. Riktlinjerna visar att befolkningsmängden kommer att 
öka fram till år 2025 och att det därav finns ett behov av nya bostäder både i 
centralorten och på landsbygden. I enlighet med riktlinjerna ska kommunen verka 
för att kontinuerligt ha detaljplanelagd mark för bostäder. Planreserven för 
bostäder ska möta efterfrågan på bostäder och kommunens befolkningsutveckling 
i staden respektive i de mindre tätorterna. För att möta prognosen har kommunen 
som målsättning att 80-85 procent av behovet som planläggs ska finnas i staden 
och resterande 15-20 procent ska finnas i de prioriterade orterna och på 
landsbygden. I första hand ska planläggningen möjliggöra att staden och 
tätorterna växer inifrån och ut, främst genom förtätning. 

Riktlinjer för arkitektur  
Den 27 augusti 2018 beslutade kommunfullmäktiga om att anta Arkitekturstaden 
Norrköping som Norrköpings kommuns riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad. 
Riktlinjen ska gälla i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden – från tidig idé till 
färdig byggnad eller plats. Riktlinjen består av sju strategier och dessa ska 
efterföljas vid all form av byggnation som påverkar stadsbilden och stadsrummet.  
 

- Arkitekturen ska berika  
- Arkitekturen ska respektera sin omgivning  
- Arkitekturen ska stärka kulturarvet  
- Arkitekturen ska ha ett formspråk med hög kvalitet  
- Arkitekturen ska främja social integrering och interaktion  
- Arkitekturen ska främja stadslivet  
- Arkitekturen ska åldras vacker och värdigt 

 

Riktlinjer för ökad träbyggnation i Norrköpings kommun 
Den 27 april 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta riktlinjer för ökad 
träbyggnation i Norrköpings kommun. Syftet med denna riktlinje är att stimulera 
till och underlätta för ett ökat träbaserat byggande i Norrköpings kommun. Det 
handlar i första hand om flerbostadshus men det kan även innefatta andra 
byggnationer som exempelvis idrottsanläggningar och broar. Syftet är också att 
öka kunskapen om träbaserat byggande och hur det kan bidra till en klimateffektiv 
samhällsutveckling i Norrköping. Riktlinjen riktar sig till Norrköpings kommuns 
kontor och bolag.  

1994 ändrades byggnormen och tidigare begränsning av materialval ersattes med 
ett funktionskrav på byggnader som ska uppfyllas det vill säga att så länge 
konstruktionen klarar de funktionskrav som ställs så går det att bygga med vilket 
material som helst och hur högt som helst. Det innebär att högre träbyggnader 
återigen är tillåtna. Trots detta så har det hittills inte byggts så mycket höga trähus 
i Sverige men det börjar ske en förändring och flera kommuner har byggt högre 
träbyggnader de senaste åren. Dagens samhälle står inför stora klimatutmaningar 
och här kan en ökad andel byggande i trä bidra till en mer hållbar 
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samhällsutveckling. Studier visar att ungefär hälften av en byggnads 
klimatpåverkan sker under byggprocessen. Fortsätter vi att bygga som vi gör idag 
kommer klimatpåverkan från byggsektorn att fortsätta öka. Genom att använda 
olika byggmaterial och öka andelen hållbara material som trä kan vi bidra till en 
klimateffektivare samhällsutveckling. 

Riktlinje för hållbar dagvattenhantering  
Den 30 april 2019 beslutade KCVD, Forum för Kontorschef 
Samhällsbyggnadskontoret och Verkställande direktör, Nodra AB, att anta den 
nya riktlinje för dagvattenhantering som baseras på den politiska riktlinjen för 
dagvatten, fastställd av kommunfullmäktige, 2019-01-28. Den nya riktlinjen 
tydliggör kommunens ambition för en hållbar dagvattenhantering utifrån 
Norrköpings kommuns vision 2035. Den ska även öka medvetenheten om hur alla 
samhällsaktörer inom och utanför kommunen kan bidra för att uppnå en hållbar 
dagvattenhantering. Den nya riktlinjen ska dessutom fungera som ett stöd i all 
samhällsbyggnad, från planering och byggande till förvaltning och drift. 

Riktlinje för parkering i Norrköpings kommun  
Riktlinjer för parkering, antagen av kommunfullmäktige 27 februari 2017, 
reglerar hur mycket parkering som en fastighetsägare eller verksamhetsägare ska 
bygga. Riktlinjerna gäller både cykel- samt bilparkering. Riktlinjer för parkering 
ska vara flexibla och möjliggöra alternativa parkeringslösningar vid framtida 
byggnation. På så sätt tvingas inte onödigt mycket bilparkering fram i centrala 
lägen där konkurrensen om marken är som störst.  
 
Kunskapsunderlag för grönstruktur – Norrköpings stad 
Kommunens grönstrukturplan syftar till att ange mål, ställningstaganden och 
strategier för kommunens arbete med grönstruktur. Grönstrukturplanen ska även 
fungera som ett underlag och stöd i den fysiska planeringen. I grönstrukturplanen 
pekas ett befintligt grönstråk ut i anslutning till Vilbergen. Stråket löper längs 
planområdets västra kant och binder ihop olika grönområden från Norrköpings 
centrala delar till Vilbergsparken och vidare till Vrinnevi naturreservat samt 
Kättsätter. Vilbergsparken pekas ut som en större stadsdelspark.  
 
Tätortsnära och centrala grönstråk och parker har stora sociala värden för 
rekreation och i många fall även betydelse ur ett ekologiskt perspektiv för växter 
och djurs spridningsmöjligheter. Vid utveckling av nya och befintliga gröna stråk 
och parker ska entréer till grönområden göras tydligare, stråken ska göras 
lättillgängliga och finnas inom gångavstånd från hemmet. I staden ska flera stora 
park- eller naturområden finnas som målpunkter för alla stadens invånare och 
besökare, se figur 7.  
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Figur 7. Utsnitt ur grönstrukturplanen. Intill Vilbergen centrum löper ett befintligt 
grönstråk som kopplas ihop med Vilbergsparken och vidare till Vrinnevi 
naturreservat. Planområdet markerat i rött. Källa: Norrköping kommun.    
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5. Förutsättningar och förändringar 
5.1. Mark- och vattenanvändning 
Befintlig användning 
Inom Vilbergen centrum finns det idag ett flertal verksamhetsetableringar, 
däribland en större livsmedelsbutik. I centrumets mitt finns en öppen torgyta dit 
verksamheterna är vända mot. Stora delar av planområdet nyttjas till 
markparkering. 

Föreslagen användning 
Planområdet utgår från samma planområdesgräns frånsett en utökning i 
planområdets västra del som kompletteras med ett område för allmän gata samt 
markreservat för allmännyttig spårtrafik. Ovanpå centrumanläggningen kommer 
bostäder byggas och samlas kring en upphöjd och gemensam bostadsgård. 
Befintligt underjordiskt parkeringsgarage med ett 70-tal parkeringsplatser ska 
behållas tillsamman med en del av markparkeringen i norr. Livsmedelsbutiken 
blir kvar på samma plats. Därtill ska butikernas entréer i bottenplan vändas utåt 
och en ny allmän torgyta skapas mellan vårdcentralen och centrumanläggningen 
genom att delar av centrumbyggnaden rivs. Det nya torget kommer utgöra 
centrumets kärna och fungera som en mötesplats och nod för att nå verksamheter 
med entréer som vänder sig mot torget, se figur 8.  

 

 
Figur 8. Utsnitt ur 
plankartan med 
föreslagna 
markanvändningar.   
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5.2. Bebyggelseområden 
Bebyggelsens och områdets karaktär 

Förutsättningar 
Vilbergen är tidstypiskt för de svenska förstäderna från miljonprogramsåren. 
Husen är placerade för att minimera skuggbildning och det finns gott om 
grönområden mellan byggnaderna samt en större stadsdelspark, Vilbergsparken. 
Trafikytorna är relativ stora och planeringsidén om att separera de olika 
trafikslagen är också framträdande i området. Från centrumanläggningen finns det 
separata gång- och cykelvägar som förbinder Vilbergen med Norrköping centrum.  
 
I anslutning till ringvägen som löper runt Vilbergens ytterkant finns områdets 
parkeringsbestånd samlat som en krans med bostadsändamålet innanför och med 
centrumanläggning och park i områdets mitt. Från ringvägen löper Urbergsgatan 
in till centrumanläggningen och avslutas med en återvändsgränd. Via 
Urbergsgatan tillgängliggörs även områdets stadsdelspark, skola och förskola.  
 
Centrumanläggningen består av en byggnadsvolym på tre våningar och två 
volymer på en våning som tillsammans omsluter centrumtorget. I 
centrumanläggningen finns ett varierat utbud av verksamheter med bibliotek, 
vårdcentral, livsmedelsbutik, secondhandbutik, bowlinghall, café, apotek, 
kroppsvård och frisör. Livsmedelsbutiken liksom bowlinghallen har varit i drift 
sedan centrumet invigdes. Garage och bowlinghall finns i ett källarplan under 
delar av anläggningen.  

 
 

Figur 8. Vilbergen sett ovanifrån med Vilbergsgatan som en ringled runt stadsdelen. 
Lamellhusen grupperar sig kring bostadsgårdarna och Vilbergens centrum, skola och 
förskola ligger i områdets mitt. Planområdet schematiskt markerat med vit linje. Källa: 
Norrköping kommun.  
 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

20(75)   
Vårt diarienummer 

SPN 2019/0314 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

Bostadsbebyggelsen i Vilbergen består mestadels av lamellhus i tre till fyra 
våningar samt en grupp skivhus i nio till tio våningar. Bostadshusen och dess 
arkitektoniska uttryck är typiska för sin tid. Bebyggelsen karakteriseras av fasader 
i ljus puts eller tegel med fönster- och balkongpartier i mörkare kontrasterande 
färg. Balkongerna är antingen helt eller delvist inskjutna i fasaden och färgskalan 
präglas främst av ljusbeige, orange och brunt. Flerbostadshusen har platta tak där 
de flesta har ett markerat takavslut i kontrasterande mörkare färg mot den ljusa 
fasadfärgen, se figur 9–14. Foto: Bygd Arkitektur AB.   
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Förändringar 
Detaljplanen möjliggör för uppförande av ny bebyggelse i tre olika delområden, 
dels ovanpå befintlig centrumanläggning, dels på parkeringsplatsen i norr och dels 
på parkeringsplatsen i sydöst. Detaljplanens konsekvensbedömning och 
lämplighetsprövning av bebyggelse har utgått från ett underliggande 
bebyggelseförslag framtaget av arkitektkontoret Utopia arkitekter AB. 
Detaljplanens bestämmelser möjliggör för uppförandet av cirka 200 nya bostäder 
och cirka 3500 kvadratmeter lokalyta. 

Tillåtna användningar för centrumanläggningen söder om planlagt torg är 
Bostäder (B), Centrum (C), Kontor (K), och Parkering (P). Anläggningen kommer 
byggas om med nya verksamhetslokaler i bottenplan och uppföras med 
flerbostadshus ovanpå. Bostäderna ska samlas kring en upphöjd och gemensam 
bostadsgård. Parkeringsändamålet regleras till under mark. 

Norr om det planlagda torget kommer befintlig byggnad finnas kvar och tillskrivs 
planbestämmelser som möjliggör användningarna Vård (D), Bostäder (B), 
Centrum (C), Kontor (K), och Parkering (P). Byggnaden rymmer idag en 
vårdcentral och planeras rymma ytterligare vårdverksamhet fortsättningsvis. 
Parkeringsändamålet regleras till under mark. 

På tillkommande byggrätt norr om befintlig vårdcentral och på nuvarande 
parkeringsplats möjliggörs det för Bostäder (B), Centrum (C), Gruppboende (D), 
och Kontor (K). Hälften av de befintliga besöksparkeringarna kommer vara kvar 
där vissa byggs in i ett tillkommande parkeringshus i markplan. På byggrätten 
planeras det för bostadsbebyggelse med möjlighet till gruppboende alternativt 
trygghetsboende. Möjlighet till centrumverksamhet regleras till bottenplan. 

I planområdets sydöstra del tillskapas en byggrätt för Bostäder (B), Kontor (K) 
och Centrum (C) på mark som idag nyttjas till parkering. Marken ägs av 
Norrköping kommun. 

För samtliga byggnader regleras byggnadernas höjd i detaljplanen med 
bestämmelse om högsta totalhöjd (       ) i meter över angivet nollplan. Totalhöjd 
mäts upp till byggnadsverkets högsta punkt inräknat ventilationshuvar, antenner 
och dylikt. Vanligtvis anses bestämmelse om totalhöjd alltför strikt men motiveras 
i detaljplanen med anledning av riksintresse för Norrköping flygplats (se stycke 
4.2 om riksintresse). Detta säkerställer att inga uppstickande delar utöver angiven 
totalhöjd påverkar flyghinderhöjden. 

Underliggande bebyggelseförslag motiverar ett antal utformningsbestämmelser. 
Utformningsbestämmelserna syftar till att säkerställa att bebyggelsen uppförs på 
det sätt som har konsekvensbedömts och lämplighetsprövats för platsen. 
Detaljplanen innefattar således bestämmelse om att entréer ska finnas mot torg 
(f1) för byggrätter som ansluter till torget. Syftet med bestämmelserna är att se till 
att entréer placeras så att närliggande allmän plats och stråk aktiveras och ges 
goda förutsättningar för levande stadsliv. 
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För att säkerställa goda ljusförhållanden på torget har en lägre totalhöjd satts på 
planerad byggrätt söder om torget. Byggrätten planeras uppföras med sex 
bostadsenheter där vartannat tak lutar antingen ut mot torget eller in mot 
bostadsgården, se figur 15, 17 och 18. Utformningen är betydelsefull då 
bostadsenheterna vars tak lutar mot torget får en lägre byggnadshöjd som således 
främjar ljusförhållandet på torgytan. Utformningen bidrar även till att den nya 
byggnaden samspelar och relaterar till den befintliga byggnaden i det upplevda 
stadsrummet på torget. En utformningsbestämmelse har därför tillskrivits om att 
hälften av takets totala längd ska ha en takfot som överensstämmer med befintlig 
byggnads takfot (f9), se figur 15

 

Figur 15. Sektion genom torget och intilliggande bebyggelse. Röd streckad linje 
markerar byggnadernas takfötter som ska uppföras till samma nivå. Källa: 
Utopia arkitekter AB och Bygd arkitektur AB.  

De delar av bebyggelsen som planeras med upphöjda gårdar tjänar en viktig 
funktion då de utgör den enda tänkbara ytan för gårdsmiljöer för tillkommande 
bostäder. Ytorna förses därför med en utformningsbestämmelse (f4,) som anger att 
ytorna ska utformas som friyta för bostäder. 

Bebyggelseförslaget grundar sig på att det möjliggörs för entrébalkonger som 
kragar ut över angivna gårdsmiljöer samt förråd och trappor som tillgängliggör 
entrébalkongerna från gårdarna. På gårdsmiljöerna ska det även finnas möjlighet 
att uppföra komplementbyggnader till angiven byggnadsarea och 
utformningsbestämmelser har således tillskrivits för ändamålet (f2, f6). 

Genom befintlig byggnad som ligger mellan besöksparkeringen och planerad 
torgyta finns en portik som utgör en viktig koppling för allmänheten att nå de 
olika funktionerna. Planen har tillförts bestämmelse om att portik ska finnas 
mellan GATA och TORG (f5). Likaså grundar sig det underliggande 
bebyggelseförslaget på att det tillskapas en ny koppling för allmänheten att nå 
torget och centrumanläggningen intill byggnadens östra gavel. En 
planbestämmelse har därför tillskrivits för att säkra denna koppling (f10). För att 
möjliggöra ett varierat och levande fasaduttryck tillförs aktuella byggrätter 
bestämmelse om att balkonger och burspråk får kraga ut över allmän plats. 
Byggnadsdelarna får kraga ut 1,5 meter där byggnad utförs i tomtgräns mot gata. 
En fri höjd på minst 4,7 meter ska tillgodoses för att större fordon ska kunna 
passera inunder. Burspråken regleras till att maximalt få uppta 33 procent av 
fasadens totala längd, detta för att begränsa omfattningen av burspråk (f3).  

Rev. 
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Exploateringsgraden, det vill säga hur stor andel av fastigheterna som får 
bebyggas, regleras med egenskapsgräns för den högsta angivna totalhöjden på 
byggrätten för DBCKP och BCD. Inom byggrätten som medger BCK används 
bestämmelsen e1 (50 procent) som reglerar största byggnadsarea i procent inom 
användningsområdet.  
 
Vissa områden får inte bebyggas (prickmark). Likväl får vissa utrymmen enbart 
upplåtas till komplementbyggnad som avser skärmning av de funktioner som 
behöver rymmas till dagligvaruhandeln såsom lastkaj, skärmtak, komprimatorer 
och sopcontainer (kryssmark). Underjordiskt garage ryms även inom 
bestämmelsen (kryssmark). Under den norra besöksparkeringen skapas möjlighet 
att uppföra byggnation under mark, detta möjliggör för en flexibilitet om det 
exempelvis skulle finnas behov av ett underjordiskt garage på sikt (ringmark). Ett 
mindre område har preciserats med bestämmelse om att området ska nyttjas för 
garageramp ner till det underjordiska garaget (n3), det är samma område som 
nyttjas för ändamålet idag.  

Reglering på plankartan 
   
Markanvändning 

BC1D1K  Bostäder, Centrum endast i bottenvåning, Gruppboende, Kontor 

DCB1K  Vård, Centrum, Bostäder dock ej i bottenvåning, Kontor 

B1CK  Bostäder dock ej i bottenvåning, Centrum, Kontor 

BC1K  Bostäder, Centrumverksamhet får endast anordnas i 
bottenvåning, Kontor 

Placering, utformning och utförande 
  Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan. 

f1  Entréer ska finnas mot torg. 

f2  Byggnad får uppföras till en högsta nockhöjd av 45,0 meter över 
angivet nollplan. Komplementbyggnader får dock uppföras 3,0 
meter över högsta nockhöjd till en högsta total sammanlagd 
byggnadsarea av 50 kvadratmeter. Balkonger, förråd och trappor 
från angränsande byggnader får kraga ut över och uppföras på 
ytan. 

f3  Utkragande balkonger och burspråk får skjuta ut 1,5 meter över 
allmän platsmark där byggnad utförs i tomtgräns mot gata. 
Frihöjd ska tillgodoses från mark med minst 4,7 meter. Burspråk 
får uppföras till 33 procent av fasadens totala längd.  

f4  Byggnadens tak ska vara tillgänglig som friyta för bostäder. 
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f5  Portik ska finnas genom byggnaden som förbinder GATA med 
TORG. Staket, bom, grind eller dylikt får inte uppföras i 
portiken. 

f6  Byggnad får uppföras till en högsta nockhöjd av 45,0 meter över 
angivet nollplan. Komplementbyggnader får dock uppföras 3,0 
meter över högsta nockhöjd till en högsta total sammanlagd 
byggnadsarea av 20 kvadratmeter. Balkonger från angränsande 
byggnader får kraga ut över och uppföras på ytan. 

f7  Balkonger och burspråk får inte kraga ut över allmän plats. 

f8  Minst 15 procent inom egenskapsområdet ska utgöras av 
vegetationsyta. 

f9  Takfot anordnas på +50,0 meter över angivet nollplan på 50 
procent av takets totala längd.  

f10  Förbindelse mellan GATA och TORG ska finnas. Staket, 
bom, grind eller dylikt får inte finnas på kvartersmark 
mot GATA eller TORG. 

e1  Största byggnadsarea är 50 procent av fastighetsarean 
inom användningsområdet. 

   
 
  

Rev. 
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Figur 16. Situationsplan på föreslaget bebyggelseförslag. Källa: Utopia arkitekter 
AB. 
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Figur 17. Illustration med föreslagen byggnadsvolym sett med vy mot nordväst. 
Källa: Utopia arkitekter AB. 

Figur 18. Illustration med föreslagen byggnadsvolym sett med vy mot sydöst. 
Källa: Utopia arkitekter AB.  
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Figur 19. Sektion genom föreslagen bebyggelse från söder till norr med blick mot 
väst. Källa: Utopia arkitekter AB (se bilaga 6). 
 

Figur 20. Utdrag ur solstudie som visar den tillkommande bebyggelsens påverkan 
på ljusförhållanden i mars månad vid fyra olika klockslag. Solstudien i sin helhet 
finns som bilaga. Källa: Utopia arkitekter AB (se bilaga 6). 
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Kulturmiljö 

Förutsättningar 
Följande beskrivning är delvis en sammanfattning av innehållet i den historiska 
redogörelse som ingår i kulturmiljöutredningen genomförd av Fredrikssons 
arkitektkontor AB. Se kulturmiljöutredningen i sin helhet för en mer omfattande 
redogörelse (bilaga 4).  

Bebyggelse har funnits i Vilbergen sedan sten började brytas i det bergiga 
landskapet. En äldre småskalig bebyggelse finns registrerad på kartor från 1908. 
Där framgår att det i området fanns bostadshus och ekonomibyggnader som var 
omgärdade av åkermark, trädgårdsodlingar och en större mängd mindre 
vattenansamlingar som troligen är rester efter stenbrytningen, se figur 21.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Därefter har området utvecklats allteftersom fram till nuvarande byggnation som 
tillkom under 1970-talet. Centrumanläggningens byggnader uppfördes i rött tegel 
i en och två våningar. Under 1980-talet kompletterades den norra 
centrumbyggnaden bestående av två våningar med ytterligare en våning i 
postmodernistiskt uttryck och torget kläddes in med en takfot i plåt uppburen av 
pelare närmast fasaderna.  

Figur 21. Norrköpingskartan, utgiven år 1964. 
Ännu bestod bebyggelsen av småhus och mindre 
gårdar på ofri grund. Källa: Norrköpings 
kommun. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

29(75)   
Vårt diarienummer 

SPN 2019/0314 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

Enligt kulturmiljöutredningen bedöms Vilbergens centrumanläggning väl spegla 
1970-talets arkitektur- och stadsbyggnadsideal. Bedömningen görs att den 
befintliga och inåtvända torgytan inte får bebyggas. Ytterligare rekommendation 
utgår från att centrumanläggningens slutna karaktär med ett minimum av fönster 
på fasader mot väst, söder och öst ska bevaras. Likväl att påbyggnation inte får 
ske med mer än 1–2 våningsplan. Vilbergen centrum bedöms vara ett särskilt 
värdefullt bebyggelseområde som avses i 8:e kapitlet, paragraf 13 i plan- och 
bygglagen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Figur 23. Vy mot nordost strax efter färdigställandet av centrumanläggningen. 
Källa: Fredrikssons arkitektkontors kulturmiljöutredning, bilaga 4. 

Figur 22. Torgytan innan den 1988 försågs med pelargångar för utökat 
väder- och solskydd. Vy mot söder. Källa: Fredrikssons arkitektkontors 
kulturmiljöutredning, bilaga 4. 
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Förändringar 
Befintlig byggnad som är uppförd i tre våningar och som i dagsläget innehåller en 
vårdcentral kommer att bevaras i befintligt skick. Resterande två byggnader söder 
om vårdcentralen som är uppförda i en våning vardera planeras göras om med nya 
verksamhetslokaler i bottenplan och med bostäder ovanpå. Den nya byggnationen 
kommer emellertid anpassas efter nuvarande grundstruktur och uppföras med 
samma fotavtryck som befintlig anläggning. Ett genomförande av planförslaget 
kommer dock medföra att delar av den äldre bebyggelsen rivs och att 
kulturhistoriska värden går förlorade. En avvägning har därför gjorts mellan de 
allmänna intressena att bevara befintlig centrumanläggning utifrån ett 
kulturmiljöintresse, mot att möjliggöra en förtätning av främst bostadsändamål 
inom Norrköping tätort. Kommunens avvägning utgår från att Vilbergen centrum 
har goda förutsättningar att säkerställa en god boendemiljö då det redan finns en 
bra bebyggelsestruktur att utgå ifrån. För planområdet finns det redan tydliga 
kopplingar mellan bostäder, service, kollektivtrafik, skola och grönområden vilka 
är viktiga för att främja en god och sammanhållen byggd miljö.  

Avvägningen utgår även från att Norrköping är ett tillväxtområde och trycket är 
stort att hitta attraktiva nya områden för bostäder. Möjligheten att förtäta i delar av 
tätorten med utbyggd infrastruktur, närhet till offentlig- och privat service, och 
arbetsplatser är kraftigt begränsad på grund av att tätorten till stor del är utbyggd. 
I förlängningen handlar det även om att länka samman staden och öka den 
upplevda attraktiviteten i de södra delarna av Norrköping.   

Kommunen har bedömt att det inom Vilbergen stadsdelsområde redan pågår en 
stadsdelsomvandling. Från att ha varit en intakt förstad har Vilbergen fått 
årsringar med olika decenniers kompletteringar och nybyggnationer. Detaljplanen 
för Norra Vilbergen möjliggör för ytterligare bostadsändamål inom befintlig 
bebyggelsestruktur. Området för Norra Vilbergen utgör således ihop med aktuell 
detaljplan del av en större omvandling som pågår inom hela stadsdelen. 
Stadsdelsomvandlingen medför en ökad befolkningsmängd som 
centrumanläggningen kommer behöva anpassas efter för att möta kommande 
behov, primärt handlar det om utökad och mer effektiviserad lokalyta.   
Tillkommande befolkningsmängd bidrar även med incitament och ekonomisk 
genomförbarhet till det planerade stomlinjestråket intill Vilbergens centrum – ett 
kollektivtrafikstråk som i sig ska bidra till en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling.  
 
I den kulturantikvariska utredningen görs bedömningen att den befintliga och 
inåtvända torgytan inte får bebyggas. Planförslaget föreslår emellertid att torgytan 
ska öppnas upp och delvis flyttas för att delar av det som nyttjas till torg idag ska 
bebyggas. I det underliggande bebyggelseförslaget motiveras en flytt av torget för 
att öppna upp den slutna bebyggelsen och för att torget ska kunna ansluta till det 
nya hållplatsläget. Torget ska fortsatt omges av butikslokaler på respektive 
långsida och fungera som centrumets hjärta och länk mellan det framtida 
kollektivtrafikstråket och befintligt bostadsområde. Det skulle tillskapa ett 
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rörelsestråk genom Vilbergen centrum likväl som det skulle bidra till ökad 
upplevd trygghet och ett mer tillgängligt centrum.  
 
Ytterligare rekommendation från den kulturantikvariska utredningen utgår från att 
centrumanläggningens slutna karaktär med ett minimum av fönster på fasader mot 
väst, söder och öst ska bevaras. Likväl att påbyggnation inte får ske med mer än 
1–2 våningsplan. Bebyggelseförslaget frångår även dessa rekommendationer för 
att istället främja ett stadsdelscentrum som upplevs tryggt och tillgängligt jämfört 
mot vad det gör idag. Förslaget utgår från att fasaderna ska öppnas upp och 
exponeras mot främst torget och hållplatsläget. Därtill möjliggör planförslaget för 
en exploatering på upp till motsvarande fem våningar för att åtgärderna ska vara 
ekonomiskt genomförbara och samtidigt inte avvika allt för mycket mot 
omgivningens befintliga skala och stadsbild.  
 
Sammanfattningsvis gör kommunen bedömningen att intresset av att förtäta 
Vilbergen och skapa ett attraktivt, tryggt och tillgängligt bostadsområde samt 
stadsdelscentrum med tillgång till skola, service, grönområden samt ett nytt 
stomlinjestråk väger tyngre än att bevara centrumanläggningen i nuvarande skick 
utifrån ett kulturmiljöintresse. Också med anledning av att centrum och dess 
närområde till stora delar redan är ombyggt och att större 
stadsomvandlingsprojekt pågår i närområdet.  
 

Närområdets innehåll 

Förutsättningar 
Utöver det serviceutbud som finns inom Vilbergen centrum finns tre 
skolverksamheter och ett äldreboende i direkt anslutning till planområdet. 
Galaxen förskola ligger norr om centrumanläggningen, i söder ligger 
Vilbergsskolan för årskurs F-6 och i direkt anslutning väster om planområdet 
finns Berlocken förskola samt Kalkstensgatans äldreboende. Inom detaljplanen 
för Norra Vilbergen finns det även planlagt och möjlighet för att uppföra 
ytterligare skolverksamhet, se figur 24.    
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Tillgänglighet 

Förutsättningar 
Enligt plan- och bygglagen kapitel 8 ska nya byggnader och tomter vara 
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Ny bebyggelse ska följa kommunens krav på 
tillgänglighetsanpassning samt föreskrifter och allmänna råd om utformning av 
byggnader som finns i Boverkets byggregler. Utemiljöer ska utformas enligt 
kommunens riktlinjer för tillgänglig och användbar utemiljö. 

Förändringar 
En ny föreslagen gata runt centrumanläggningen kommer förbättra tillgänglighet 
och angöringssituationen längs centrumanläggningens västra fasad. Angöring och 
parkeringsplats för rörelsehindrade ska tillskapas inom 25 meters gångavstånd till 
entréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Kommunen gör 
bedömning att en parkeringsplats för rörelsehindrade i ett parkeringsgarage räknas 
som tillgänglig om den ligger inom 25 meter från en tillgänglig hiss. 
Angöringsplats i markplan kan ske på kommunal gatumark under förutsättning att 
det går att lösa med hänsyn till gatans projektering och byggnation. 
Tillgänglighetskrav prövas först formellt i bygglovsskedet, detaljplanens roll är att 
säkerställa att det behov av angöring och tillgänglighet som detaljplanens 
föreslagna utveckling genererar kan lösas.    
 

Galaxen förskola 

Vilbergsskolan 

Kalkstensgatans 
äldreboende 

Figur 24. Intilliggande verksamheter till planområdet. Vitstreckad linje illustrerar 
schematisk avbildning av planområdet. Källa: Norrköping kommun.  
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5.3. Natur 
Mark och vegetation 

Förutsättningar 
Inom Vilbergen finns det stora anlagda bostadsgårdar med uppvuxen vegetation 
och därtill finns det en större stadsdelspark, Vilbergsparken. Parken utgör ett stort 
värde som rekreationsmöjlighet för närboende och besökare. Vilbergsparken är 
under upprustning och kommer tillföras nya lekmiljöer men även anordnade 
vistelseytor för avkoppling. En större damm kommer anordnas i parkens östra del 
som ska fungera som dagvattenlösning inom stadsdelsområdet.  

Marken inom planområdet består till största del av hårdgjorda ytor i form av 
befintlig byggnation, parkeringsplatser och angöringsändamål. Inom planområdet 
finns uppvuxna träd som har bedömts av kommunekolog i PM naturvärden från 
2020 (se bilaga 5).  

I den norra delen av fastigheten Beryllen 1 finns en trädrad med fem oxlar som 
avskiljer parkeringsplatsen mot den allmänna gång- och cykelbanan. Enligt 
naturvärdesbedömning har det västligaste trädet stora stamskador och är 
eventuellt döende. Trädraden är biotopskyddad, se figur 25.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Biotopskyddad trädrad med fem oxlar som står 
mellan planområdets norra besöksparkering och gång- och 
cykelbana. Källa: Norrköping kommun. 
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Intill garagenedfarten till det underjordiska garaget står fyra oxlar, se figur 26, och 
mellan Urbergsgatan och inlastningen till centrumanläggningen står sju 
pyramidalmar, se figur 27. Efter naturvärdesbedömning konstateras 
pyramidalmarna vara i vitalt skick och omfattas av det generella biotopskyddet för 
alléer.  

I anslutning till planområdets södra kant finns även en längre trädallé med 
fullvuxna träd bestående av 11 lindar och 8 björkar. Träden är i vitalt skick och 
omfattas även dessa av det generella biotopskyddet. Träden står utanför 
planområdet på allmän plats och bedöms inte påverkas av planförslaget. Om 
träden skulle riskera att skadas under pågående byggnation ska åtgärder vidtas för 
att skydda de mot eventuella skador, se figur 28.  

Om en biotopskyddad trädallé riskerar att skadas i samband med exploatering 
måste en dispens från det generella biotopskyddet sökas innan området 
exploateras. Enligt kommunekolog har inga av de bedömda träden inom 
planområdet några förhöjda biologiska naturvärden. 

Figur 26. Bevarandevärda träd mellan 
planområdets norra besöksparkering och 
garageramp till underjordiskt parkerings-
garage. Källa: Norrköping kommun. 

Figur 27. Biotopskyddade 
pyramidalmar längs Urbergsgatan. 
Källa: Norrköping kommun. 
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Figur 28. Inom och i direkt anslutning till planområdet finns fyra områden med 
planterade träd, se orangea rektanglar. Tre av områdena definieras som trädalléer och 
omfattas av det generella biotopskyddet. Vitstreckad linje illustrerar schematisk 
avbildning av planområdet. Källa: Norrköping kommun.  

Förändringar 
I gällande detaljplan är gång- och cykelbanan som löper i östvästlig riktning i 
planområdets norra del planlagd som PARK. Markanvändningen ändras från 
PARK till GATA tillsammans med den tillkommande västra gatan för att 
möjliggöra förbättrade angörings- och tillgänglighetslösningar runt om planlagda 
byggrätter. I marken för besöksparkeringen i planområdets norra del finns det 
allmännyttiga ledningar. Ledningarna ska flyttas och förläggas under nuvarande 
gång- och cykelbana som planläggs för GATA. Med anledning av föreslagen 
ledningsflytt och tillkommande byggrätt kommer raden med fem oxlar närmast 
gång- och cykelbanan behöva tas ned. Trädallén omfattas av det generella 
biotopskyddet och kommunen har ansökt om och fått dispens från biotopskyddet 
inom ramen för planprocessen. Träd som behöver tas ner föreslås att ersättas inom 
planområdet, eller på annan plats där det är lämpligt och finns ett behov av att 
tillföra träd. Träden ska återplanteras i rad längs gata så att biotopskyddet kan 
återinträda och dess biologiska och ekologiska funktion säkerställas. I den 
tekniska utredningen (bilaga 7) och i plankartan har yta för detta reserverats inom 
allmän plats mellan Urbergsgatan och besöksparkeringen (träd ska finnas). Inom 
den norra byggrätten och på ytan norr om centrumanläggningens garageramp 
tillförs även detaljplanen bestämmelse om att minst fyra respektive tre träd ska 
finnas samt att ytorna ska ha en procentuell andel genomsläppligt material. 
Bestämmelserna bidrar till ökad upplevelse av grönska och skapar möjlighet för 
dagvatten att infiltreras och renas inom planområdet (n1, n2, n4). För att säkerställa 
att markparkeringen på sikt inte hårdgörs tillförs även bestämmelse om att 
marklov krävs vid hårdgörning (a). 

Rev. 
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Pyramidalmarna som står mellan Urbergsgatan och inlastningen till 
centrumanläggningen berörs också av biotopskyddet. Med anledning av torgets 
nya sträckning och för att säkerställa en ändamålsenlig logistiklösning till 
centrumanläggningen, sophantering, onlineyta samt tillgänglighetskrav för 
bostadsentréerna behöver träden tas ned. Kommunen har ansökt om och fått 
dispens från biotopskyddet inom ramen för planprocessen. Träd som behöver tas 
ner föreslås att ersättas i planområdet, eller på annan plats där det är lämpligt och 
finns ett behov av att tillföra träd. Träden ska återplanteras i rad längs gata så att 
biotopskyddet kan återinträda och dess biologiska och ekologiska funktion 
säkerställas.  

Befintliga oxlar norr om garagenedfarten bedöms vara värdefulla sett ur ett 
stadsbildsmässigt perspektiv. Samtliga fyra träd planläggs inom allmän plats 
GATA och skyddas därigenom mot avverkning.  

 

Reglering på plankartan 
 
Användning av mark och vatten, allmänna platser 

Befintlig gång- och cykelbana i planområdets norra kant regleras GATA.  

Utformning av allmän plats 

träd ska finnas  Minst fem träd ska finnas. 

Markens anordnande, kvartersmark 

n1  Minst 20 procent inom egenskapsområdet 
ska utgöras av genomsläpplig yta och 
minst fyra träd ska finnas. 

n2  Minst 20 procent inom egenskapsområdet 
ska utgöras av genomsläpplig yta och 
minst tre träd ska finnas. 
 

n4  Minst 20 procent inom 
användningsområdet ska utgöras av 
vegetationsyta. 

Villkor för lov   

a  Marklov krävs vid hårdgörning 

Rev. 
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Fornlämningar 

Förutsättningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om fornlämningar 
påträffas ska länsstyrelsen kontaktas omgående enligt gällande kulturmiljölag 
(1988:950). 

Markens beskaffenhet 
Förutsättningar 
Geotekniska undersökningar har utförts under planprocessen (se bilaga 9-11). 
Enligt undersökningarna bedöms grundvattenströmningen som sydlig, och följer 
den lokala topografin i området. Grundvattennivån har uppmätts till ungefär 2 - 3 
meter under befintlig markyta. Jordlagren består i huvudsak av fyllnadsmaterial, 
torrskorpelera och lera ovanpå friktionsjord på berg. Jorddjupet varierar mellan 
ungefär 2 - 12 meter inom planområdet och är som mäktigast i nordväst och 
sydost. Marken bedöms vara stabil enligt befintliga förhållanden och inga skred- 
eller erosionsrisker förväntas inom området.  

Inom områden med mäktiga lerlager bedöms bärigheten som god om 
pålgrundläggning används. Den geotekniska utredningen visar att leran kan vara 
delvis sättningskänslig. Små sättningar för gator och ledningar kan ske men dessa 
inom en hanterbar marginal. Pålgrundläggning med borrade stålpålar till fast 
botten har rekommenderats vid grundläggning av nya byggnader inom områdena 
med mäktiga lerlager. För påbyggnad av den befintliga centrumanläggningen 
behöver den grundläggningens nuvarande status utredas samt geometri och laster 
för nuvarande och planerad byggnation.   

Vid schakt- och pålningsarbeten finns risk för vibrationsskador på närbelägna vägar 
och byggnader. Hänsyn behöver också tas till vibrationer från det spårvagnsstråk som 
planeras intill centrumanläggningens västra kant. Ett särskilt kontrollprogram och en 
riskanalys för vibrationer bör upprättas för att säkerställa att intilliggande fastigheter 
inte påverkas av planerade arbeten och spårvagnsvibrationer, framför allt för 
planområdets sydöstra del, där leran kan bedömas som vibrationskänslig.  

Berg och jord inom planområdet klassificeras som låg- till normalradonmark/-
berg. Byggnation ska ske enligt radonskyddat utförande. Detta om grundläggning 
sker direkt på berg eller befintlig mark, annars gäller rekommendationer avseende 
radonkoncentrationer för tillförd sprängsten och fyllnadsmassor.  

Den huvudsakliga bergarten inom området är granit med en smal deformationszon 
av glimmerskiffer. De observerade bergarterna och de inmätta sprickorna bedöms 
inte vara något hinder för grundläggning vid byggnation på berg.  Inför 
bygglovsprövning och beslut om startbesked kan detaljerad geoteknisk 
undersökning komma att krävas som redovisar förutsättningar för schaktning, 
grundläggning med mera. 
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Figur 29. Jordart i grundlager. Gult – Postglacial lera, Ljusblå – Sandig morän, 
Röd – Ytligt berg. Vitstreckad linje illustrerar schematisk avbildning av 
planområdet. Karta: Statens Geologiska Undersökning (SGU) jordartskart. 
Planområdet schematiskt inritat med vitstreckad linje. Källa: SGU. 

5.4. Friytor 
Lek och rekreation 

Förutsättningar 
Lek- och rekreationsmöjligheter är begränsade inom planområdet. På nuvarande 
torg vid centrumanläggningen finns en mindre lekutrustning. Parkmiljö med 
lekplats och rekreation finns i direkt anslutning till planområdet i Vilbergsparken.  

Förändringar 
Vid tillskapandet av bostadsgårdar ska lek- och rekreationsmöjligheter tillgodoses 
på kvartersmark. Det nya torget ska även fylla en sådan funktion. Bostadsgårdar 
tillhörande centrumanläggningen och gruppboendet kommer uppföras ovanpå 
bottenvåningen på bjälklag. Utförandet riskerar att motverka en naturligt grön 
rekreation och lekmiljö. Planbestämmelser har därför tillskrivits om att 
procentuell andel av bostadsgårdarna ska uppföras med vegetation som även är 
fördelaktigt utifrån fördröjning och rening av dagvatten (f8) och att respektive yta 
ska vara tillgänglig som friyta för bostäder (f4).  



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

39(75)   
Vårt diarienummer 

SPN 2019/0314 214 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

   

 

 
Figur 30. Rödmarkerade bostadsgårdar kommer uppföras en våning upp ovanpå 
bjälklag. Yta för respektive gård markeras med röda siffror.  

Reglering på plankartan 
 
Utformning 

 

f4  
 

Byggnadens tak ska vara tillgänglig som friyta för 
bostäder. 

f8 Minst 15 procent inom egenskapsområdet ska utgöras av 
vegetationsyta. 

  
 

  

1804 kvm  

455 kvm  
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5.5. Gator och trafik 
Gatunät 

Förutsättningar 
Vilbergen är byggt med en matargata runt stadsdelen som fördelar säckgator med 
vändplatser in till bostadskvarteren.  

Vilbergen centrum nås via Urbergsgatan som har en intilliggande separerad gång- 
och cykelbana. Inom planområdet fördelar Urbergsgatan trafik till två större 
besöksparkeringar, ett underjordiskt garage och avslutas med en stor 
återvändsgränd i planområdets södra del där det även finns en återvinningsstation. 
Till och från planområdet finns ett finmaskigt nät med separata gång- och 
cykelvägar som förbinder Vilbergen centrum med sitt närområde och vidare med 
omkringliggande stadsdelar. Runt centrumanläggningen finns en körväg som 
tillgängliggör centrumets västra fasad, men vägen får endast trafikeras av fordon 
med tillstånd, se figur 31.  

  
Figur 31. Gång- och cykelvägar (markerat i orange) till och från och planområdet är ett 
flertal och medför god tillgänglighet för boende och besökare. Motorburna fordon 
(markerat i rött) når planområdet endast från Urbergsgatan som avslutas med en 
återvändsgränd. Planområdet är schematiskt markerad med vitstreckad linje. Källa: 
Norrköping kommun.  
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Förändringar 
En teknisk utredning har tagits fram för att säkerställa tillräckliga och fungerande 
allmänna markytor för gata, torg samt gång- och cykelvägar. Utredningen 
redovisar en översiktlig höjdsättning av allmän platsmark så att avrinning av 
dagvatten säkerställs, så att tillgänglighetskrav till befintlig byggnation tillgodoses 
och så att byggnadernas totalhöjd går att avläsa mot planerad marknivå. 
Utredningen har även kontrollerat körspår och trafikrörelser för sophantering, 
varuleveranser, transporter och angöringar som planeras inom planområdet. 

Baserat på utredningens resultat har plankartan tillskrivits med planbestämmelser 
gällande den allmänna platsens utformning genom höjdsättning av GATA och 
TORG samt genom bestämmelse om dagvattenhantering i markområde för PARK 
i planområdets östra del.  

En ny allmän gata planläggs även söder, väster och norr om centrumanläggningen 
samt norr om trygghetsboendet. Gatan avses regleras som enkelriktat 
gåfartsområde. Gatan medför bättre tillgänglighet och angöringsmöjligheter för 
verksamma, boende och besökare till verksamhetslokaler och bostadsentréer. I 
planområdets nordvästra del behöver en yta på 14 kvadratmeter som idag utgör 
förskolegård tillfalla vägområde för GATA, detta för att klara nödvändig 
svängradie. Befintlig återvinningsstation kommer tas bort till förmån för angöring, 
svängradier och en breddad gång- och cykelbana.  

 
Figur 32. Förslaget baseras på att det tillskapas en gata för motorburen trafik runt om 
centrumanläggningen reglerad gåfartsgata. Detta för att förbättra angöring- och 
tillgänglighetsförutsättningar för verksamma, besökare och boende. Gång- och 
cykelvägar markeras i orange och väg för motorburna fordon markeras i rött. 
Planområdet är schematiskt markerad med vitstreckad linje. Källa: Norrköping kommun.  
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Reglering på plankartan 
 
Användning av mark och vatten, allmän plats  

För att förbättra tillgänglighet och angöringsmöjligheter för verksamma, boende 
och besökare till verksamhetslokaler och bostadsentréer planläggs en ny allmän 
GATA runt centrumanläggningen. 
 
Utformning av allmän plats 

För att säkra avrinning av dagvatten och tillgänglighetskrav till befintlig 
byggnation regleras höjdsättning av GATA och TORG i detaljplanen med 
bestämmelse (+00,0), som anger markens höjd till den närmaste decimeter. 
 
Planbestämmelse om dagvatten - dike tillskrivs markanvändningen PARK och 
tjänar syfte att fördröja och rena dagvatten vid normala regn men även avleda 
vid större regn och skyfall.  
  

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
Vilbergen trafikeras idag av två stadsbusslinjer längs Vilbergsgatan. Närmsta 
busshållplats ligger cirka 450 meter från planområdets mitt. Ett nytt stomlinjestråk 
för spårvagn är utpekat i Norrköping kommuns översiktsplan för staden, se figur 
33. 

  
Figur 33. Utsnitt från Översiktsplan 2017 Staden över planerad kollektivtrafik. 
Rödstreckad linje visa föreslaget stomlinjestråk i anslutning till Vilbergens centrum. 
Planområdets geografiska läge illustreras med blå cirkel. Källa Norrköping kommun.  
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Förändringar 
Översiktsplanens föreslagna stomlinjestråk ska förbinda Norrköping centrum med 
Vrinnevisjukhuset. Med anledning av Vilbergens ökade befolkningsunderlag 
planeras en hållplats i anslutning till centrumtorget. Stomlinjestråket med 
föreslagen hållplats intill Vilbergen centrum kommer utgöra en viktig aspekt för 
att främja ett mer hållbart resande. Om staden ska kunna fortsätta att växa och 
förtätas behöver nya transportmöjligheter erbjudas då det varken är möjligt eller 
önskvärt att invånare ska resa med bil i samma utsträckning som idag. I 
planområdets västra del reserverar detaljplanen således markreservat för 
allmännyttig spårtrafik (z) enligt översiktsplanens utpekade stomlinjestråk. Med 
en spårvagnshållplats väster om centrumanläggningen och med den motorburna 
trafiken österifrån skapas två större entrésituationer utöver de åtkomstmöjligheter 
som finns för gång- och cykeltrafikanter, se figur 34.  

 
Figur 34. Sektion som illustrerar planerat framtida stomlinjestråk med 
Kalkstensgatans äldreboende till vänster i bild och Vilbergens centrum till höger. 
Illustration: Bygd arkitektur AB. 

Reglering på plankartan 
 
Användning av mark och vatten, allmän plats 

z  Markreservat för allmännyttig spårtrafik. 
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Parkering 

Förutsättningar 
Stora delar av planområdet nyttjas idag för parkering och angöringsändamål. På 
den norra sidan av Vilbergen centrum finns en markparkering med ett 100-tal 
parkeringsplatser. Längs ner på Urbergsgatan finns ytterligare en markparkering 
med ett 60-tal parkeringsplatser. Intill centrumanläggningens östra fasad finns en 
lastkaj med tillhörande angöringsytor som främst används för varutransporter till 
centrumanläggningen. Tillhörande centrumbyggnaden finns ett underjordiskt 
parkeringsgarage med ett 70-tal parkeringsplatser.  
 
Enligt kommunens riktlinjer för parkering som antogs 2017 är det varje 
fastighetsägares ansvar att ordna parkering för sin fastighets bilar och cyklar. 

Förändringar 
Nuvarande markparkering planeras minskas till förmån för tillkommande 
byggnation. Den föreslagna byggnationens behov av bil- och cykelparkering har 
beräknats utifrån Norrköpings kommuns riktlinjer för parkering men prövas 
formellt först i bygglovsprocessen. Detaljplanens roll är att säkerställa att det 
inom ramen för detaljplanens bestämmelser är möjligt att lösa de krav på 
parkering som ställs i efterföljande bygglovsprövning. Den kommunala 
parkeringsnormens riktlinjer syftar till att säkerställa att ett acceptabelt antal 
parkeringsplatser tillskapas, men syftar också till att främja möjligheterna för 
hållbart resande och mobilitet.  

Utifrån parkeringsnormen beräknas behovet av parkering för tillkommande 
bebyggelse i detaljplanen till 130–160 platser. Behovet av cykelparkering 
beräknas till cirka 700 platser. Parkeringsbehovet bedöms kunna tillgodoses 
genom ett utökat antal parkeringsplatser i det underjordiska parkeringsgaraget och 
genom att markparkeringsplatser bevaras i planområdets norra del. 
Cykelparkeringsplatser planeras i både garage, markplan och på upphöjda 
bostadsgårdar. Parkeringsbehovet för bilar kan sänkas om åtgärder som bidrar till 
ökad mobilitet genomförs. Reduktion i parkeringsbehov kan åstadkommas genom 
åtgärder såsom bilpoolslösningar, gröna reseplaner och införande av avgift på 
personalparkering. För bostädernas cykelparkering anger kommunens riktlinjer att 
de ska utformas så att de är attraktiva, säkra, lättillgängliga och i möjligaste mån 
väderskyddade. 

I och med att en fastighet i regel enbart avgränsas utifrån sin horisontella yta och 
således även omfattar luftutrymmet ovanför markytan som utrymmet under jord 
skapar detaljplanen möjlighet för en tredimensionell fastighet. En tredimensionell 
fastighet urholkar den horisontellt avgränsade fastigheten. Det underjordiska 
garaget ges därför möjlighet att bilda en 3D-fastighet till parkering under 
respektive användning. Bestämmelse inom parentes får medges under marknivån, 
det vill säga dold (P1) och (g1), medan bestämmelse utan parentes anger 
användning ovan mark, som blir en synlig användning B1CK, TORG och DCB1K. 
Gemensamhetsanläggningen (g1) gäller endast under mark där berörda parter 
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ingår, se figur 35. Se vidare även under stycke 7.2 – Fastighetsrättsliga 
konsekvenser. 
 

Figur 35. Sektion genom planerad byggnation med möjlig tredimensionell 
fastighetsbildning. B1CK, TORG och DCB1K gäller ovan mark och P1 samt g1 gäller 
under mark. Sektionen illustreras med söder till vänster i bild och med norr till höger i 
bild genom hela planområdet. Illustration: Utopia arkitekter AB och Bygd arkitektur AB. 
 
 
 Reglering på plankartan 

 
Användning av mark och vatten, kvartersmark samt 
Gemensamhetsanläggning 

(P1)  Parkering (under B1CK, TORG, DCB1K). 

(g1)  Markreservat för gemensamhetsanläggning avseende parkering 
(under B1CK, TORG, DCB1K). 

 

Torg 
Förutsättningar 
Centrumets torgyta nås från tre entrémöjligheter. Antingen genom en större portik 
i norr, genom en grind i väst eller en i söder. Torget är kringbyggt med 
butikslokaler vars entréer vänder sig in mot torget. Det finns ett flertal 
verksamheter etablerade runt torget, se figur 36. 
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Figur 36. Vilbergens centrumtorg med vy åt söder.  
Fotografi: Bygd Arkitektur AB. 

Förändringar 
Genom att planlägga TORG för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap 
säkras allmänhetens tillgång till torget. Likväl har centrumbyggnaden som 
avskiljer torget mot parkeringsplatsen i norr reglerats med bestämmelse (f5, f10) för 
att säkra allmänhetens tillgång till torget genom byggnadens portik och en passage 
vid den östra gaveln. Torget kommer utgöra centrumets kärna och fungera som en 
mötesplats och nod för att nå verksamheter vars entréer vänder sig mot torget, se 
figur 37.  

 
Figur 37. Illustration av planerat torg. Vy åt öst med befintlig byggnation 
innehållandes vårdcentral till vänster i bild och ny byggnation till höger i bild. 
Källa: Utopia arkitekter AB. 
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Reglering på plankartan 
 
Användning av mark och vatten, allmän plats 

TORG  Torg 

 

5.6. Störningar, hälsa och säkerhet 
Buller 

Förutsättningar 
Trafikbuller vid bostadsbyggnader regleras i förordning (2015:216) och ändring i 
Förordning (2017:359). Vid en bostadsbyggnads fasad får bullernivåer från spår- 
och vägtrafik inte överstiga 60 dBA ekvivalent nivå. För en bostad om högst 35 
kvadratmeter bör den ekvivalenta ljudnivån vid fasaden inte överskrida 65 dBA. 
Vid uteplats som anordnas i anslutning till byggnaden bör trafikbuller inte 
överstiga 50 dBA ekvivalent nivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 

Förändringar 
Då detaljplanen föreslår användning för bostadsändamål omfattas planen av 
riktvärden enligt ovan. En särskild bullerutredning har därför tagits fram för att 
analysera hur föreslagen bebyggelse förhåller sig till förordningens riktvärden och 
bestämmelser (se bilaga 1). Bullerutredningen som har genomförts av Soundcon 
AB, visar att bullervärdena ligger under riktvärdet på 60 dBA för ekvivalent 
bullernivå vid samtliga byggnadsfasader. Dessutom påvisar utredningen att det 
går att tillskapa gemensamma uteplatser som klarar både ekvivalenta och 
maximala riktvärden på 50- respektive 70 dBA. Plankartan har dock tillförts 
bestämmelse som anger att uteplatser ska uppfylla kraven enligt trafikbuller-
förordningen avseende utomhusbuller för att fånga ett eventuellt scenario där 
vissa byggnader som är tänkt att fungera som avskärmning för buller inte uppförs 
i samband med övrig bebyggelse.   
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Figur 38. Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasader för både väg- och spårtrafik, 
Framtidsprognos år 2035. Som högst är värdena 56 dBA. Källa: Soundcon AB.  

Figur 39. Ekvivalenta bullernivåer på innergård från vägtrafik där värden lägre 
än 50 dBA uppnås. Källa: Soundcon AB. 
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Figur 40. Maximala bullernivåer på innergård från vägtrafik. Endast i ett hörn i 
sydväst överskrids riktvärdet på 70 dBA. Källa: Soundcon AB. 

Figur 41. Maximala bullernivåer på innergården från spårtrafiken. Endast på en 
mindre del närmast spårreservatet överskrids riktvärdet på 70 dBA.  
Källa: Soundcon AB. 

Reglering på plankartan 
 
Skydd mot störningar 
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En generell bestämmelse ställer krav om där riktvärden för uteplats överskrids 
ska byggnad eller annan ljudskärmning uppföras så att störningsskydd uppnås. 
 

 

Vibration 
Enligt framtagen geoteknisk utredning kan det vid schakt- och pålningsarbeten finns 
risk för vibrationsskador på närbelägna vägar och byggnader. Hänsyn behöver också 
tas till vibrationer från det spårvagnsstråk som planeras intill centrumanläggningens 
västra kant. Ett kontrollprogram och en riskanalys för vibrationer rekommenderas 
inför byggnation upprättas för att säkerställa att intilliggande fastigheter inte påverkas 
av planerade arbeten och spårvagnsvibrationer, framför allt i planområdets sydöstra 
del, där leran kan bedömas som vibrationskänslig.  

Markföroreningar 

Förutsättningar  
I verksamhetslokalerna för Vilbergen centrum har det tidigare förekommit en 
kemtvätt som har hanterat det klorerade lösningsmedlet perkloreten (PCE). WSP 
har på uppdrag av tidigare och nuvarande fastighetsägare utfört provtagning av 
inomhusluft och en kompletterande utredning utförd av Geosigma AB har tillagts 
granskningshandlingarna för provtagning av hela planområde (se bilaga 2 och 
bilaga 8).  

Utöver tidigare kemtvätt har det inte identifierats några andra förorenande 
verksamheter inom eller i direkt anslutning till planområdet. Utifrån genomförda 
undersökningar har det inte kunnat påvisats några halter av klorerade 
lösningsmedel eller dess nedbrytningsprodukter i vare sig jord, grundvatten, 
porluft, inomhusluft eller spillvatten som tyder på något betydande läckage från 
kemtvätten. En bedömning har gjorts att det inte förekommer några miljö- eller 
hälsorisker till följd av den tidigare kemtvätten. 

I fyllningsjorden inom planområdet förekommer ställvis halter av PAH och tyngre 
alifatiska kolväten över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning, KM. Föroreningarna förekommer framför allt i den översta 
metern och härstammar troligtvis från förorenat fyllningsmaterial. I grundvattnet 
är halterna av analyserade parametrar generellt låga. Utifrån utförd undersökning 
har bedömningen gjorts att det inte föreligger någon betydande risk för 
människors hälsa eller för miljön inom detaljplaneområdet.  

Vid hantering av överskottsmassor ska massor som har föroreningshalter 
överstigande de generella riktvärdena för KM transporteras till 
mottagningsanläggning med tillstånd att ta emot massorna. Enligt förordning 
1998:899 28 § får inte grävning eller andra åtgärder i förorenade områden göras 
utan anmälan till tillsynsmyndigheten. En anmälan ska lämnas in senast 6 veckor 
innan markarbetena påbörjas. 
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Översvämning 

Förutsättningar 
All ny och befintlig bebyggelse inom planområdet ska säkras mot översvämning. 
Översvämning kan ske till följd av höga nivåer i vattendrag, sjöar eller hav samt 
vid extrema regn. En utredning har tagits fram som belyser risker i samband med 
översvämning och förslag till möjliga skyddsåtgärder. 

Översvämning – Vattendrag, sjöar och hav 
För planområdet finns ingen översvämningsrisk från vattendrag, sjöar eller hav. 

Översvämning – Regn  
Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska bebyggelse säkras 
för extrema regn. Kommunen ska arbeta för att samhället ska klara minst ett 100-
års regn i klimatscenariot för 2100. För samhällsviktig verksamhet bör en högre 
säkerhetsnivå tillämpas. I detta planområde har säkerhetsnivån satts till 100 års 
regn. Följande beskrivning är delvis en sammanfattning av innehållet i den 
dagvattenutredning som genomförts av Bjerking AB. Se PM dagvattenutredning 
Vilbergen centrum i sin helhet för en mer omfattande redogörelse (bilaga 3). 
Området kring Vilbergens centrum är en lokal lågpunkt för ett stort 
avrinningsområde. Lågpunkten utgörs av två större vattenansamlingar varav den 
ena är belägen i Vilbergsparken och den andra är belägen runt bostadshus sydväst 
om planområdet. Vilbergens centrum avvattnas mot dessa lågpunkter. Vid 
modellering av ett 100-årsregn, motsvarande ett 30 millimeters regn, finns det 
flera delar inom planområdet som drabbas av marköversvämningar. Ett instängt 
område med största djup på cirka 1,7 meter skapas vid garagenedfarten i nordöst, 
strax intill Urbergsgatan. Vatten som hamnar i denna lågpunkt kan inte rinna bort 
på naturlig väg utan måste i nuläget avledas via ledningsnät. Ytterligare ett större 
instängt område uppstår på centrumtorget, denna lågpunkt har ett generellt djup på 
max 5 centimeter. Lokala lågpunkter syns även på parkeringsytan i norr och 
vändplanen i söder där viss vattenansamling kan ske vid extrema regn. 
Tillrinnande vatten till planområdet rinner in längs ett rinnstråk på Urbergsgatan. 
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Figur 42. Ytlig avrinning med rinnpilar och marköversvämningar modellerat vid 
ett 100-årsregn, 30 millimeter med befintliga förhållanden. Källa: Bjerking AB. 

Förändringar 
För att inte riskera att orsaka större översvämning inom planområdet eller mot 
omkringliggande bebyggelse efter exploatering ska höjdsättning inom 
planområdet medföra att ytavrinning sker mot Vilbergsparken. I parken planeras 
en översvämningsåtgärd i form av en nedsänkt aktivitetsyta öster om 
Vilbergsskolan. Sekundär avledning ska därför ske direkt mot den nedsänkta 
aktivitetsytan i så stor utsträckning som möjligt. I framtagen förprojektering av 
allmän plats studeras höjdsättning och utformning för att säkerställa att rinnvägar 
inom planområdet ska fungera ur ett dagvattenperspektiv. Höjdsättningen har 
även kontrollerats för skyfall, att det inte ska bli vatten stående på platser som får 
stora negativa konsekvenser i form av framkomlighet eller skada på 
konstruktioner. Föreslagen höjdsättningen redovisas med 1 decimals noggrannhet 
med höjd för mittpunkten på gator och torg. Detta innebär att det i kommande 
arbete med detaljprojektering av området kan höjdsättningen behöva justeras med 
± 10 centimeter och dagvattenhantering vid kritiska punkter behöver kontrolleras.  

För att säkerställa att skyfall inte ska kunna orsaka skada på nytillkomna 
byggrätter har detaljplanen tillskrivits bestämmelse som säkerställer att färdig 
golvnivå och entréer ska vara högre än höjden på allmän plats (m1).  

Utifrån den tekniska förprojekteringen av allmän plats (Bilaga 7 och 
dagvattenutredningen bilaga 3) föreslås ett upphöjt övergångsställe över 
Urbergsgatan, i höjd med torget. Den upphöjda passagen medför att vatten som 

Rev. 
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avleds via Urbergsgatan kan avledas mot gångbanan i öster som leder ner mot 
parken. Längs gångbanan planlagd som PARK planeras därför ett dike som kan 
användas både i syfte att fördröja och rena dagvatten vid normala regn men även 
avleda större regn och skyfall ytligt mot den nedsänkta aktivitetsyta som planeras 
i Vilbergsparken. Större regn kan då undvikas att avledas mot vändplanen inom 
planområdet och därifrån mot skolan, vilket är fallet i dagsläget. En mindre andel 
ytor söder om passagen avleds fortfarande mot vändplanen men situationen 
bedöms förbättras. 

Plankartan har utifrån framtagen förprojektering och dagvattenutredning 
tillskrivits markhöjder för allmän plats GATA och TORG samt med bestämmelse 
om dagvattenhantering inom markområde för PARK. Lågpunkten vid 
garagerampen ner till det underjordiska garaget föreslås lösas genom en 
förhöjning mellan ramp och gata vilket förhindrar ytvattne att rinna ner i garaget 
och vattnet leds istället vidare längs Urbergsgatan ner mot Vilbergsparken. Detta 
har även säkerställts med bestämmelse på plankartan (m2).  

 

Reglering på plankartan 
 
Utformning av allmänna platser 

Figur 43. Ytlig avrinning med rinnpilar och marköversvämningar modellerat 
vid ett 100-årsregn, 30 millimeter utifrån planerad höjdsättning och 
dagvattenåtgärder. Källa: Bjerking AB. 

Rev. 
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För att säkra avrinning av dagvatten regleras höjdsättning av GATA och TORG 
i detaljplanen med bestämmelse (+00,0), som anger markens höjd till den 
närmaste decimeter. 
 
Planbestämmelse om dagvatten – dike tillskrivs markanvändningen PARK och 
tjänar syfte att fördröja och rena dagvatten vid normala regn men även avleda 
vid större regn och skyfall.  
  
Skydd mot störning 

m1 Höjd på färdigt golv och entréer ska vara högre än 
höjden på allmän plats.  
 

m2 Höjdskillnad mellan garageramp och allmän plats gata 
ska finnas för att förhindra vatten att rinna ner i 
garaget.  
 

 

Miljökvalitetsnormer 

Vattenkvalitet 

Förutsättningar 
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om kvaliteten i luft, vatten, mark eller 
miljön i övrigt. Normerna regleras enligt miljöbalken och avser åtgärda 
miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor från till exempel trafik och jordbruk. 
Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och 
kustvatten) och grundvatten. Syftet med normerna är att säkra Sveriges 
vattenkvalitet. Planområdet ligger inom ett avrinningsområde vars recipient är 
Ljura bäcken (SE649488-152435). Ljura bäcken har enligt länsstyrelsens VISS-
register måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Enligt 
miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten ska Ljura bäcken nå god ekologisk status 
år 2027.  

Förändringar 
Bedömning om den förändrade markanvändningen inom planområdet påverkar 
recipienten görs enligt framtagen dagvattenutredning, se stycke 5.7 Teknisk 
försörjning – Dagvatten. Recipienten bedöms inte påverkas negativt efter 
exploateringen då föroreningsinnehållet i dagvattnet minskar jämfört med nuläget. 
För att följa de krav som ställs i Norrköpings kommuns riktlinjer för 
dagvattenhantering planeras både rening och fördröjning av dagvattnet för att 
bidra till recipientens möjlighet att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. 
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Luftkvalitet 

Förutsättningar 
Beräkningar av luftföroreningar har utförts på intilliggande detaljplan för Norra 
Vilbergen (SPN 2015/0077) som vann laga kraft 2020. Detaljplaneområdet för 
Norra Vilbergen är i högre grad utsatt för hårt trafikerade vägar i form av Gamla 
Övägen och Söderleden. Trots detta påvisar utredningen att 
miljökvalitetsnormerna för utomhuslufts inte överskrids. Samhällsbyggnads-
kontoret anser därav det skäligt att anta att miljökvalitetsnormerna för luft inte 
överskrids och inte heller kommer överskridas för aktuellt detaljplanområde.  

5.7 Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 

Förutsättningar 
Vilbergen centrum är anslutet till det kommunala vatten- och avloppssystemet via 
Urbergsgatan.  

Förändringar 
Planområdet kommer fortsättningsvis vara anslutet till det kommunala vatten- och 
avloppssystemet. Byggrätten som utgör del av Vilbergen 1:1 öster om 
Urbergsgatan förutsätts kunna ansluta till ledningsnätet. På samma byggrätt finns 
det VA-ledningar (dag, spill och vatten) som går genom fastigheten och som ska 
läggas om. Likväl finns det VA-ledningar inom området för PARK intill samma 
byggrätt som påverkar byggrättens exploateringsgrad med anledning av 
skyddsavstånd från aktuellt ledningspaket. Detta har säkerställts med 
prickmarksområde längs byggrättens nordöstra kant samt planbestämmelse om ett 
markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u). Skyddsområdet utgörs 
av 4 meter prickmark från närmsta ledningsmitt som utgörs av en 
dagvattenledning. I dialog med Nodra AB har en överenskommelse träffats om att 
mindre avvikelser i skyddsavståndet på 4 meters prickmarksområde kan undantas 
för att möjliggöra placering av byggnader enligt underliggande bebyggelseförslag.  

Reglering på plankartan 
 
Markreservat 

u  Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

Dagvatten 

Förutsättningar 
Dagvatten är vatten i form av regn, nederbörd, framträngande grundvatten och 
spolvatten som tillfälligt rinner eller lägger sig på markytan inom områden med 
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samlad bebyggelse. Spolvatten definieras som vatten från dricksvattennätet som 
används för rengöring och tvätt och därefter leds till dagvattensystemet. 
Dagvatten ska hanteras enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering 
(2019). Hållbar dagvattenhantering innebär att såväl miljömässiga, ekonomiska 
som sociala behov ska tillgodoses och även bidra till att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Fastighetsägaren är ansvarig för hantering av dagvatten inom den egna 
fastigheten. Enligt riktlinjen för hållbar dagvattenhantering ska dagvattnet i första 
hand hanteras lokalt av fastighetsägaren om förutsättningar finns. Saknas 
förutsättningar ska dagvattnet i andra hand hanteras i enskilda eller allmänna 
dagvattenanläggningar.  

Med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behövs 
dagvattenhantering i ett större sammanhang. Det bedöms därmed omfattas av 
verksamhetsområde för dagvatten gata och fastighet för samtliga fastigheter. Det 
innebär att det finns eller kommer att finnas en allmän dagvattenanläggning som 
fastigheten kan anslutas till.  

Hantering av mindre regn 
Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska mindre regn, upp 
till 10 millimeter regn, tas om hand nära källan för att minska avrinningen, rena 
dagvattnet och säkra grundvattenbildningen i området. Denna förväntan finns på 
ansvariga för utbyggnad av både privat och allmän mark i planområdet. 
Avledningen av dagvatten från hårdgjorda ytor som hustak, uppfarter och 
parkeringar ska i första hand minimeras genom att öka möjligheterna för 
infiltration, avdunstning och transpiration. I andra hand ska flödet fördröjas och 
renas innan det släpps vidare till en allmän dagvattenanläggning. I nedanstående 
figur 44 visas förslag på olika lösningar på hur detta kan hanteras för den 
planerade bebyggelsen. 

Figur 44. Förslag på hantering av de mindre regnen på kvartersmark. Exempel 
på åtgärder är dagvattendam, vegetationsklädda tak, växtbäddar, 
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fördröjningsmagasin, stenkista, vegetationsytor och träd samt genomsläpplig 
beläggning. Källa: Norrköping kommun. 

Hantering av stora regn inom verksamhetsområde för dagvatten 
Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska 
dagvattenanläggningarna för de stora regnen utformas så att bebyggelsen ska 
kunna ha full samhällsfunktion vid regn. Dagvattensystemen ska utformas så att 
en så stor del som möjligt infiltreras och så att flödestopparna minimeras samt 
föroreningarna avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten. 
Dagvattenhanteringen ska berika gestaltningen av stadsmiljön och ha ytterligare 
funktioner utöver avledning och rening samtidigt som anläggningar på allmän 
platsmark ska vara säkra. En utredning har tagits fram som beskriver hur detta 
uppfylls och som beskriver hanteringen av dagvatten med möjlig utformning av 
fördröjnings- och reningsanläggningar.  

Vattenverksamhet 
Under planområdet har det tidigare funnits en vattenverksamhet i form av ett 
markavvattningsföretag. Markavvattningsföretaget är upphävt och påverkar såldes 
inte planområdet. 

Förändringar 
En dagvattenutredning har tagits fram inom ramen för planarbetet. Utredningen 
undersöker vilken påverkan detaljplanens föreslagna markanvändning har samt 
om det finns behov av reglering i detaljplanen för att säkerställa 
dagvattenhanteringen (se bilaga 3).  
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För att dagvattenhanteringen ska leva upp till de lagstiftade kraven om att 
föroreningshalterna ska underskrida dagens nivåer kan reningsåtgärder behöva 
vidtas. För att säkerställa att detaljplanen bidrar till möjlighet för 
recipienten/vattenförekomstens möjlighet att nå MKN föreslås renande och 
fördröjande åtgärder för dagvatten. På så vis renas dagvattnet innan vidare 
avledning till recipienten och belastningen på ledningsnätet minskar. För att 
mängden dagvatten som släpps från planområdet ska underskrida dagens nivåer 
behöver vattnet fördröjas. Som framgår av dagvattenutredningen ska planområdet 
kunna fördröja en vattenmängd motsvarande 128 kubikmeter för att säkerställa 
kommunens riktlinjer om fördröjning av 10 millimeter nederbörd. I 
dagvattenutredningen föreslås fördröjningen lösas genom anläggande av 
vegetationsklädda tak, regnbäddar, genomsläpplig beläggning samt genomsläpplig 
beläggning med underbyggnad, se figur 45 enligt nedan. 

Figur 45. Principskiss på möjlig hantering av dagvatten inom planområdet. 
Källa: Bjerking AB. 
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Dagvattnets påverkan på miljökvalitetsnormer 

Förändringar 
Utifrån dagvattenutredningens slutsatser och de åtgärder för fördröjning och 
rening som beskrivs under föregående rubrik bedöms detaljplanens genomförande 
inte försvåra för möjligheten att miljökvalitetsnormer för vatten efterlevs. Se 
avsnitt 5.6 Störningar, hälsa och säkerhet – Miljökvalitetsnormer. 

El, tele, bredband 

Förutsättningar 
Ledningar för el och elektronisk kommunikation finns framdraget i Urbergsgatan 
och i markreservatet för framtida kollektivtrafikstråk. 

Under befintlig besöksparkering till centrumanläggningen ligger idag en 
högspänningskabel för el som behöver flyttas för att möjliggöra gruppboendets 
byggrätt. Inom Beryllen 1 eller del av Vilbergen 1:1 finns inga belastande 
ledningsrätter.  
 
På gällande plankarta finns två ledningsområden, u-områden. Ett u-område i 
planområdets norra del och ett på befintlig parkeringsplats öst om 
centrumanläggningen. I det östra u-området finns det VA-ledningar och i det 
norra u-området finns en högspänningskabel för el, en fjärrvärmekulvert och 
dagvattenledning.  

Förändringar 
Högspänningskabeln för el och dagvattenledning avses flyttas till området som 
blir planlagt för GATA på allmän plats i planområdets norra del. 
Fjärrvärmekulverten ska tas bort. VA-ledningarna i detaljplans östra u-området 
ska tas bort då de inte längre fyller någon funktion.  

Värme 

Förutsättningar 
Fastigheten Beryllen 1 är ansluten till fjärrvärme medan del av Vilbergen 1:1 inte 
har någon fjärrvärmeanslutning. Närmsta fjärrvärmeledning inom planområdet 
finns i spårvagnsreservatet samt i Urbergsgatans norra del. 

Kommunen har som målsättning att uppvärmningen ska ske på ett så miljövänligt 
sätt som möjligt samt att energianvändningen ska minimeras. Alternativa 
förnyelsebara uppvärmningsformer bör prövas för att undvika en kraftigt ökad 
elanvändning. Möjlighet till lågenergihus alternativt passivhus bör prövas. 

Förändringar 
Val av uppvärmningsform görs av berörd fastighetsägare.  
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Avfall 

Förutsättningar 
Avfallshantering inom planområde sköts idag från Urbergsgatan. I kanten av 
Urbergsgatans återvändsgränd finns även en återvinningsstation tillgänglig för 
boende och verksamheter i området. På återvinningsstationen kan utsorterade 
förpackningar, tidningar samt småbatterier lämnas till återvinning. Övrigt avfall i 
form av grovavfall, elavfall och farligt avfall kan lämnas på så kallade 
returpunkter i Norrköping.  

Nodra AB ansvarar för insamling av kommunalt avfall i Norrköpings kommun. 
Avfallsutrymmen/avfallsanordning ska dimensioneras för bostadsnära insamling 
av restavfall och matavfall. Det bör även dimensioneras för förpackningar och 
returpapper samt att utrymme möjliggörs för att samla in grov-, el- och farligt 
avfall. Avfallsutrymmen ska placeras i anslutning till sopbilens uppställningsplats 
och ske i samråd med Nodra AB i bygglovsfasen. 

Förändringar 
Vid ett genomförande av planen kommer det bli bostäder på ömse sidor av 
Urbergsgatan. Befintlig återvinningsstation avses flyttas till bättre lämpad plats. 
Avfallshanteringen i form av hämtning och lämning av sopkärl för den nya 
bebyggelsen är tänkt att ske fortsatt från Urbergsgatan samt från ny planlagd gata 
som fortsätter runt centrumanläggningen. Avfallskärl ska enligt bestämmelser i 
BBR (Boverkets byggregler) vara placerade max 50 meter från byggnaders 
entréer till avfallsutrymmen/avfallsanordning. 

Vid exploatering ska samråd ske med Nodra AB angående utformning av de 
gemensamma hämtställena och lösningar för hämtning från planerade 
verksamheter i området. 
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6. Genomförande av detaljplanen 
Detta kapitel om genomförande av detaljplanen redovisar de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som 
behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Beskrivningen fungerar som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. 
Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, VA-
anläggningar, vägar med mera, regleras, prövas och genomförs enligt respektive 
särskild lag. 

6.1. Tidplan 
Detaljplanearbete 
Planuppdrag: 8 september 2020 

Plansamråd: 26 maj – 23 juni 2021 

Granskning: 4 – 27 april 2022 

Antagande samhällsplaneringsnämnden: 14 juni 2022 

Detaljplan laga kraft: 7 juli 2022 

Genomförande, allmän plats 
Projektering allmän plats och VA: 2022 

Entreprenadupphandling,  
Allmän plats och VA: 2023 

Marklösen, fastighetsregleringar: 2022 

Utbyggnad av gata, VA med mera: 2023 

Genomförande, kvartersmark 
Marktilldelning, kommunägd mark: 2022  

Fastighetsbildning: 2022 

Husbyggnad: 2023–2027 

Den preliminära tidsplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommunens 
beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett överklagande kan 
tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas upp till två år framåt i 
tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av genomförandet. 
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6.2. Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 
Allmän plats 
Norrköpings kommun ska vara huvudman för allmänna gator, parkmark och torg. 
Kommunen är ansvarig för utbyggnad samt för drift och underhåll. Utbyggnad ska 
samordnas med exploatören. 

Genomförandet leds och samordnas av Norrköpings kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, som även ansvarar för den tekniska kontrollen av 
gator, torg och allmänna anläggningar. Nodra AB ansvarar för den tekniska 
kontrollen av VA-ledningar samt eventuella dagvattendammar och övriga 
fördröjningsmagasin inom allmän platsmark. 

Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 
kvartersmark samt för fastighetsbildning, inklusive bildande av eventuella 
gemensamhetsanläggningar. Inom kvartersmarken är det ansvarig exploatör som 
bekostar eventuell flytt av ledning. 

Fastighetsbildning med mera 
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra 
fastighetsrättsliga frågor handläggs av kommunala lantmäterimyndigheten i 
Norrköpings kommun. 

Bygglov/anmälan 
Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till Norrköpings kommun, 
samhällsbyggnadskontoret, bygglov. Till bygglov lämnas även anmälan i de fall 
endast teknisk prövning krävs. Nybyggnadskarta beställs hos 
samhällsbyggnadskontoret, geografisk information. 

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Norrköpings kommun är huvudman för de allmänna vatten- och 
avloppsanläggningarna genom Nodra AB och är ansvarig för att vatten-, 
spillvatten- och dagvattenledningar byggs ut i området, samt ansvarar för drift och 
underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. Nodra AB är även ansvarig för 
dagvattendammar och andra fördröjningsmagasin inom allmän platsmark. 

El, tele och bredband 
E.ON Energidistribution AB är huvudman för elnätet.  

TeliaSonera Skanova AccessAB är huvudman för telenätet. 

Nodra AB – Ägare av fibernät inom planområdet.  
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Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess 
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastighet. 

Fjärrvärme 
E.ON Energilösningar AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och ansvarar för 
anläggning samt drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. 

Ledningsflytt 
I planområdets norra del finns allmänna ledningar förlagda på kvartersmark enligt 
figur 46. Ledningar som berörs av ledningsflytt omfattar dagvattenledning, el-
ledning samt fjärrvärmekulvert. Vid tidigt samråd med ledningsägare har det 
framkommit att fjärrvärmekulverten kan tas bort och att ledning för el samt 
dagvatten kan samförläggas i gång- och cykelbanan som planläggs som allmän 
plats.  

Figur 46. Sektion över befintliga ledningars nuvarande placering i planområdets 
norra del. I dagsläget finns det allmänna ledningar på kvartersmark. Ledningarna 
behöver förläggas till allmän plats i gång- och cykelbanan. Illustration: Bygd 
arkitektur.  

6.3. Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från det datum som beslut om antagande av 
detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 
detaljplanen. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller 
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägare får någon ersättning för byggrätt 
som inte utnyttjats. 
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6.4. Genomförande inom allmän plats 
Inom allmän plats ska ett nytt torg och en ny gata anläggas. Ombyggnation av 
befintlig gata ska också ske. Läs mer om nytt torg och gatusträckning under 
kapitel 5.5 Gator och trafik. 

Teknisk utredning av de planerade åtgärderna inom allmän plats har tagits fram 
och biläggs planhandlingarna.  

Detaljprojektering och utbyggnad av gator och övriga anläggningar på allmän 
platsmark påbörjas genom beställning från enheten exploatering till enheten 
projekt, båda inom samhällsbyggnadskontoret, som samordnas med respektive 
ledningshavare inom området. Genomförandet kräver även samordning med 
respektive exploatör inom kvartersmark.  

Utbyggnaden kan starta när detaljplanen har vunnit laga kraft och projektering är 
genomförd. Entreprenad för anläggningsarbeten kommer att handlas upp enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU). 

6.5. Genomförande inom kvartersmark 
Inom kvartersmark ska befintlig centrumbebyggelse kompletteras med ytterligare 
centrumverksamhet samt flerbostadshus som innebär närmare 200 nya lägenheter 
och 3500 kvadratmeter ny lokalyta. På intilliggande parkeringsplatser norr och 
öster om centrumanläggningen skapas även möjlighet att uppföra nya bostäder, 
centrumverksamhet samt trygghetsboende.   

Utbyggnad inom kvartersmark kan ske när detaljplanen har vunnit laga kraft. 
Byggnation av kvartersmark ska samordnas med kommunens byggnation av 
allmän plats på sådant sätt att åtgärder inom allmän plats inte förhindras eller 
fördyras.  

Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om 
startbesked har tagits. Bygglov kan ges när anslutningspunkt till det allmänna 
vatten- och avloppsnätet är upprättad och nödvändig fastighetsbildning är 
genomförd. 

6.6. Kommunens marktilldelning 
Den kvartersmark som ägs av kommunen kommer att överlåtas till Evolv 
Vilbergen AB för genomförandet. Markanvisning har skett genom en 
direkttilldelning efter beslut i samhällsplaneringsnämnden. Vid marktilldelning 
ska ett marköverlåtelseavtal tecknas med exploatören. Avtalet reglerar 
marköverlåtelsen, den planerade byggelsens utformning, kommunens anvisningar 
och krav samt parternas ansvars- och kostnadsfördelning i genomförandet av 
exploateringen. Marköverlåtelseavtalet kan vid behov föregås av ett 
markanvisningsavtal som ger förutsättningar för den kommande överlåtelsen. 
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6.7. Avtalsfrågor 
Plankostnadsavtal har tecknats av kommunen och exploatören gällande 
detaljplanearbetets kostnader.  

Kommunen, genom samhällsbyggnadskontoret, exploatering, kommer att teckna 
exploateringsavtal med Evolv Vilbergen AB avseende marköverlåtelser, kostnads- 
och ansvarsfördelning. Exploateringsavtalet ska vara undertecknat inför antagande 
av detaljplanen.  

6.8. Tekniska utredningar 
Utredningar som har genomförts är följande. Se även referenser i slutet av 
planbeskrivningen. 

• Bullerutredning 
• Provtagning av inomhusluft avseende klorerade lösningsmedel 
• Dagvattenutredning 
• Kulturmiljöutredning 
• PM naturvärden 
• Solstudie 
• Nodra AB PM för dagvattenhantering 
• Förprojektering av allmän plats 
• Kompletterande miljöteknisk markundersökning 
• Översiktlig geoteknisk undersökning. 
• Parkeringsberäkning 

 

7. Genomförandets konsekvenser 
7.1. Inverkan på miljön 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Utförda utredningar visar att den nya detaljplanen inte medför risk 
för påtaglig skada för berörda riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken, 
eller risk för överskridande av beslutade miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet 
miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. Se vidare 
Undersökning om betydande miljöpåverkan. 

7.2. Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Ägoförhållanden 
Fastigheten Beryllen 1 ägs av Evolv Vilbergen AB. Fastigheten Vilbergen 1:1 
som omfattar parkeringsplatsen öster om centrumbyggnaden samt gatu- och 
parkmark runt om Beryllen 1 ägs av Norrköping kommun. De delar inom 
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planområdet som idag är privatägda och som planläggs med allmän plats ska 
övergå till kommunal ägo, se figur 48 och tabell 1. 

Figur 47. Kartan visar nuvarande fastighetsindelning med gula linjer. Källa: 
Lantmäteriet.  

Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 
Innan planens genomförande består planområdet av två fastigheter, Beryllen 1 
samt del av Vilbergen 1:1 som är en större fastighet inom hela stadsdelsområdet 
Vilbergen. Vid genomförande av detaljplan kommer avstyckning och 
fastighetsreglering ske så att planlagd kvartersmark bildar egna sammanhängande 
fastigheter som sedan kan styckas av till mindre fastigheter. Fastighetsreglering 
kommer även att ske så att planlagd allmän plats överförs till intilliggande 
Vilbergen 1:1. Gemensamhetsanläggningar för parkering och andra ändamål på 
kvartersmark bildas vid behov.  

Detaljplanen medför att mark som tidigare var kvartersmark planläggs som allmän 
plats för torg, se område C enligt figur 48. Markområde för torg ska överföras från 
Beryllen 1 och tillfalla kommunens fastighet Vilbergen 1:1. Markområde D är 
planlagd kvartersmark inom Vilbergen 1:1 som ska tillfalla Beryllen 1. Under det 
allmänna torget finns ett privatägt parkeringsgarage varpå detaljplanen skapar 
förutsättningar för att bilda en tredimensionell fastighetsbildning. En 
tredimensionell fastighetsbildning gör det möjligt att medge en användning och en 
fastighetsägare ovan mark och en annan användning inklusive fastighetsägare 
under mark. I detta fall möjliggör detaljplanen för användningarna BCK, TORG 
och DCBK ovan mark och för parkering (P) under mark, se figur 49. Till 
parkeringsändamålet möjliggörs även bildandet av en gemensamhetsanläggning 
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genom bestämmelse på plankartan, se mer under stycket 
Gemensamhetsanläggning. 

Det kommer anläggas ny allmän gata och torg inom Beryllen 1 som ska tillfalla 
kommunens fastighet Vilbergen 1:1, se område A, B och C. En ny fastighet 
behöver även bildas enligt föreslagen byggrätt för område E. Område D ska 
tillfalla Beryllen 1. Se figur 48 och Tabell 1. Fastighetsbildning sker genom 
lantmäteriförrättning och ansökan görs av Norrköpings kommun. 

Inom planområdet finns ett skyddsrum som vid kommande fastighetsbildning ska 
beaktas och bestå med nuvarande förutsättningar.  

Figur 48. Befintliga fastighetsgränser markerade i blåstreckad linje. 
Tillkommande och justerade fastigheter illustrerade med blå solid yta. 
Planområdesgräns illustreras med gul linje. Källa: Norrköping kommun och Bygd 
arkitektur AB. 

  

B. C. E. D. A. 
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  Fastighet Fastighetsreglering Användning 
Beryllen 1 Markområde A överförs 

till Vilbergen 1:1 
Allmän plats GATA 

Beryllen 1 Markområde B överförs 
till Vilbergen 1:1 

Allmän plats GATA 

Beryllen 1 Markområde C överförs 
till Vilbergen 1:1 

Allmän plats TORG 

Vilbergen 1:1 Markområde D överförs 
till Beryllen 1 

Kvartersmark 
bostadsändamål 

Vilbergen 1:1 Markområde E 
avstyckas till en ny 
fastighet 

Kvartersmark 
bostadsändamål 

Beryllen 1 Under del av fastigheten 
ges möjlighet till 
tredimensionell 
fastighetsbildning 

Kvartersmark 
parkeringsändamål 

Tabell 1:  Fastighetsbildningsåtgärder. 

Figur 49. Illustration av möjlig tredimensionell fastighetsbildning där 
användningarna BCK, TORG och DCBK medges ovan mark och användningen P 
för parkering medges under mark. Sektionen illustreras med söder till vänster i 
bild och med norr till höger i bild genom hela planområdet.  Källa: Utopia 
arkitekter AB och Bygd arkitektur AB. 

Gemensamhetsanläggning 
Detaljplanen möjliggör för bildande av gemensamhetsanläggning för parkering på 
två platser inom planområdet, markerat med g på plankartan. 
Gemensamhetsanläggning bör bildas för att säkerställa att respektive fastighets 
parkeringsbehov tillgodoses. Detta prövas av den kommunala 
lantmäterimyndigheten där de framtida fastigheterna som anses ha nytta av 
parkeringsändamålet bör ingå som deltagande fastigheter. Deltagande fastigheter 
ansvarar för utförande och drift av parkeringsytorna.  

Ledningsrätt och servitut för ledningar 
Inom planområdet finns inga belastande ledningsrätter eller utrymmen till 
gemensamhetsanläggningar. Inom Beryllen 1 finns däremot ett avtalsservitut för 
ledning mm, 1971-01-07 akt 71/5 till förmån för Norrköping Borg 11:6. Servitutet 
avser rätt att dra fram ledningar i eller över fastigheten. Ansökan om upphävande 
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av servitutet kan lämnas in till fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet i samband 
med genomförandet.  

Övriga servitut eller rättigheter 
Beryllen 1 belastas av nyttjanderätt för tillfart/väg till förmån för Norrköping 
kommun, akt 72/8816. Ett markområde för tillfart/väg finns utpekat i 
planområdets norra del och visar en förbindelse mellan Urbergsgatan och 
planområdets västra kant. Kommunen som rättighetshavare avser att ansöka till 
fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet om upphävande av nyttjanderätten. 

Tomtindelning 
För fastigheten Beryllen 1 gäller tomtindelning, akt 0581K-22B:2404. I samband 
med antagandet av detaljplanen kommer tomtindelningen att upphävas. Därmed 
kommer det finnas möjlighet för ny fastighetsbildning genom 
lantmäteriförrättning.  

7.3. Ekonomiska konsekvenser 
Kvartersmark, intäkter och kostnader 
Samtliga kostnader som uppstår för byggnation inom kvartersmark står respektive 
fastighetsägare för. Exploatören bekostar flytt av el- och teleledningar samt 
vatten- och avloppsledningar inom kvartersmark. Exploatören iordningsställer 
kvartersmarken för byggnation och bekostar anslutning till VA samt nödvändiga 
utredningar.  

Norrköpings kommun får intäkter till följd av markförsäljning och 
exploateringsbidrag.  

Allmän plats, kostnader och finansiering 
Anläggandet av nytt torg, ny gatusträckning samt upprustning av befintlig gata 
ska i sin helhet finansieras av intäkter från exploateringsbidrag. Kommunen 
upprättar exploateringsavtal med fastighetsägare till fastigheten Beryllen 1. 
Avtalet ska reglera kostnader och kostnadsfördelning för iordningställande och 
utbyggnad av allmän plats. De faktiska kostnaderna faktureras byggherren. 
Utbyggnation av framtida spårväg ska i sin helhet finansieras av tekniska 
nämnden genom särskilt tilldelade medel. 

Drift och underhåll av allmän plats inom detaljplanen bekostas med skattemedel. 
Norrköpings kommun, samhällsbyggnadskontoret, har skötselansvar för allmän 
plats i området. Driftkostnaderna bedöms öka i samband med att detaljplanen 
genomförs.  

Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 
Ersättningar för marköverföringar och bildande respektive upphävande av 
servitut, bestäms genom överenskommelse mellan berörda parter eller enligt 
beslut av kommunala lantmäterimyndigheten. 
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Gemensamhetsanläggningar 
Kostnader för bildande av gemensamhetsanläggning svarar de deltagande 
fastigheterna för i enlighet med överenskommelse eller enligt 
lantmäterimyndighetens anläggningsbeslut.  

Anläggningskostnader och kostnader för drift och underhåll fördelas mellan 
deltagande fastigheter efter andelstal och enligt beslut i respektive 
anläggningsförrättning. 

Bygglov, anmälan och planavgift 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. 

Ett planavtal är tecknat mellan fastighetsägaren och Norrköping kommun. Ingen 
planavgift tas ut vid bygglov. 

7.4. Sociala konsekvenser 
Jämställdhet och jämlikhet 
Detaljplanen bidrar till att det skapas fler bostäder i anslutning till ett 
stadsdelscentrum, ett framtida starkt kollektivtrafikstråk, befintliga allmännyttor 
såsom förskola och skola samt intill en större stadsdelspark. Med närhet till 
sådana funktioner främjas en jämställd och god livskvalitet. Studier har visat att 
fler kvinnor och barn reser kollektivt jämfört mot vad män gör varpå anläggandet 
av ett nytt kollektivtrafikstråk intill Vilbergen centrum är särskilt viktigt då det 
skulle förbättra kvinnor och barns möjlighet till transport. 

Detaljplanen bidrar inte till att blanda upp bostadsbeståndet i Vilbergen utan 
innehåller endast lägenheter, vilket är i klar majoritet i området idag. Dock har ett 
mindre inslag av radhus presenterats i underliggande bebyggelseförslag vilket 
skulle tillföra ett positivt inslag i områdets bostadsbestånd. Ett blandat 
bostadsbestånd skulle kunna tillgodose en större bredd av målgrupper. Ett 
bostadsbestånd med olika storlekar och upplåtelseformer samt hyreslägenheter 
med låga hyror är inte garanterade utan kräver fortsatt aktiva insatser från 
kommunen i samverkan med exploatören. 

Barnperspektiv 
Barn är en viktig målgrupp och det är alltid viktigt att planera för att barn ska ha 
god tillgång till säkra och rika miljöer med höga lekvärden. För att barn ska kunna 
och vilja vara fysiskt aktiva utomhus behöver närmiljön vara stimulerande och 
trafiksäker. I anslutning till planområdet ligger Vilbergsparken som utgör ett stort 
värde ur ett barnperspektiv som lekplats. Parken är under upprustning och 
kommer tillföras anordnade lekmiljöer som bollplaner och parkourställning men 
även lekmiljöer som främjar lek med naturliga material som finns på platsen i en 
lekskog. För byggrätten i öst finns direkt anslutning till Vilbergsparken utan att 
några bilvägar behöver korsas. 
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Att säkra barnens väg till förskola, skola och hållplats är en viktig aspekt. Då 
planområdet angränsar till både förskola och grundskola samt framtida 
hållplatsläge finns det goda förutsättningar att tillgodose barns möjlighet att nå 
målpunkterna. För att säkra vägen föreslås Urbergsgatan samt tillkommande gata 
väster om centrumanläggningen anläggas med separerad gångbana.   

Planerad bostadsgård ovanpå centrumanläggningen och vid gruppboendet 
kommer uppföras på bjälklag. Utförandet riskerar att motverka en naturligt grön 
lekmiljö. Likväl riskerar gården att bli skuggig på grund av de högre husen under 
vissa tider på dygnet samt årstid. (se bilaga 6 -solstudie).  

7.5. Konsekvenser för stadens attraktivitet 
Vilbergen centrum kompletteras med nytt innehåll i form av bostäder och nya 
verksamhetslokaler. Centrum kommer förstärkas som en mötespunkt för boende i 
närområdet. Ett ökat antal bostäder i området kommer bidra till att fler får en 
lättare vardag, genom att kunna bo centralt i tätorten och således ha närmare till 
service, butiker, skola, aktiviteter, kollektivtrafik, med mera. 
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8 Medverkande 
8.1 Konsult 
Planhandlingarna har utarbetats av Bygd Arkitektur i Örebro AB genom Emma 
Gren. 

8.2 Tjänstemän 
Plansamordnare för detaljplanen har varit Johan Nordström, 
samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering. 

Detaljplanen har utarbetats i samverkan med följande tjänstemän inom 
Norrköpings kommun:  
Johan Nordström, samhällsbyggnadskontoret, planarkitekt 
Lisa Nyström, samhällsbyggnadskontoret, exploatering 
Martin Schmidt, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
Carolina Olsson, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 
Oscar Arwidsson, Nodra AB, nät 
Josefine Folke, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 
Jonas Gustavsson, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Julia Stenström Karlsson Johan Nordström  
enhetschef detaljplanering planarkitekt 
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2018-08-27. 

Avfallsplan 2013. § 85 reviderad avfallsplan 2013-2016. Tekniska kontoret, 
Norrköpings kommun, 2014-04-28. 

Bostadsförsörjning i Norrköpings kommun. Norrköpings kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2018-06-18. 

Bullerkartläggning 2017 Intranätskartan DIKA. Norrköpings kommun. 
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Riktlinjer för arbetsmiljö och tillgänglighet för avfallshantering. Norrköping 
Vatten och Avfall AB, Norrköpings kommun, 2014-04-01. 
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Riktlinjer för parkering. Tekniska kontoret, Norrköpings kommun, antagen 2017-
02-27. 

Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö. Tekniska kontoret, 
Norrköpings kommun, 2008-01-24. 

Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun. Norrköpings kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-20. 

Riktlinjer för utformning av Norrköpings cykelvägar. Tekniska kontoret, 
Norrköpings kommun, 2009-01-29. 

Riktlinjer för utveckling av Norrköpings parker. Tekniska kontoret, Norrköpings 
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Översiktsplan för staden. Norrköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 
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