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Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att utveckla och förtäta området genom att 
komplettera befintliga bostadsområden med i huvudsak fler bostäder. 
Detaljplanen ska möjliggöra en blandad bebyggelse med variation i 
byggnadernas arkitektur och gestaltning, stadsmässiga trafiklösningar och 
tillgängliga och kvalitativa grönområden. 

I takt med att Norrköping växer och befolkningen ökar samt att 
investeringar görs för att skapa underlag för en mer hållbar stadsplanering 
med hållbart resande kommer stadsdelen närmare och närmare innerstaden 
och då med goda förutsättningar för utveckling och förtätning.  

Ny bebyggelse i området ger ett ökat befolkningsunderlag för handel samt 
kommersiell och offentlig service i nuläget och i framtiden. 

En förtätning av Vilbergen bedöms vara god hushållning med markresurser 
och främja en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar stadsutveckling. 
Den nuvarande kollektivtrafiken inom området kommer att förstärkas 
ytterligare med en framtida spårvägsdragning som förbinder Vilbergen med 
Vrinnevisjukhuset och resecentrum. Nya förbindelser för gång- och 
cykeltrafik skapas som möjliggör ökade rörelser till viktiga målpunkter 
såväl inom stadsdelen som inom staden i stort.  

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan. Genomförandet av 
detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
Behovsbedömningen pekar på att den nya detaljplanen inte medför en 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. 

Planområdet omfattar norra delen av Vilbergen och består av fastigheterna 
Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 och Topasen 1 och 2 med närområde 
inom Vilbergen. 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
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1. Inledning 

1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser 

Till planhandlingarna hör även: 
• Planbeskrivning 
• Behovsbedömning 
• Samrådsredogörelse (vid granskning) 
• Granskningsutlåtande (vid antagande) 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Illustrationskarta 

Plankartan är juridiskt bindande. 

1.2 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. 

Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till allmänna och 
enskilda intressen enligt andra kapitlet plan- och bygglagen samt till 
hushållningsbestämmelserna i tredje och fjärde kapitlen miljöbalken. De 
krav som inte har prövats i detaljplanen och som gäller allmänna intressen 
tas upp i bygglovsprövningen. 

Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under 
en särskild angiven genomförandetid, som är minst 5 och högst 15 år. Efter 
att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla på samma sätt som 
innan med den skillnaden att planen då kan ersättas, ändras eller upphävas 
utan att berörda kan ställa ersättningsanspråk för förlorade rättigheter. 
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Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan 
markägarna och samhället utan också markägarna emellan. Planen är 
bindande vid prövning av lov1. 

1.3 Planprocessen – en översikt av utökat förfarande 
Den aktuella detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (2010:900).  

Figur 1:planprocessen, utökat förfarande. 

Planprocessen börjar när en intressent begär en ny eller ändrad detaljplan. 
Intressenten kan till exempel vara en privatperson, ett företag eller 
kommunen själv. Ett planprogram kan göras vid behov av tydligare 
inriktningar för det fortsatta detaljplanearbetet. samhällsbyggnadskontorets 
avsikt har tidigare varit att inleda planarbetet med ett detaljplaneprogram. 
Enligt plan- och bygglagen krävs numera inte detaljplaneprogram före 
detaljplanläggning.  

Den aktuella detaljplanen är i enlighet med översiktsplanens intentioner, och 
det finns inga övriga aspekter som gör det särskilt påkallat att upprätta 
detaljplaneprogram. Samhällsbyggnadskontoret har därför efter 
övervägande funnit det lämpligast att i detta fall upprätta detaljplan utan 
föregående program. För denna detaljplan anses översiktsplanen utgöra 
tillräckligt underlag.   

Planprocessen började 2015 i samband med att tre fastighetsägare inom 
området (Heimstaden Exploatering AB, Rikshem malm AB och WF i 
Norrköping AB) begärde en ny detaljplan för området med syfte att utveckla 
sina fastigheter och området tillsammans i ett helhetsperspektiv.  

                                                 

1 Boverket. (2017). Vad är en detaljplan? http://www.boverket.se/sv/pbl-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneinstrumentet/vad-ar-detaljplan1/. (2017-
12-18) 

http://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneinstrumentet/vad-ar-detaljplan1/
http://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneinstrumentet/vad-ar-detaljplan1/
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Det aktuella planarbetet började med så kallad medborgardialog den 9 maj 
2015 med syfte att informera och samtidigt få höra allmänhetens synpunkter 
på förslaget om förtätning och utveckling av Vilbergen. Den information 
som framkom under detta tillfälle har använts som underlag i det aktuella 
arbetet. 

Ett samrådsförslag upprättades därefter och skickades ut under 2017 för 
samråd med länsstyrelsen, kommunala lantmäteri, övriga myndigheter, 
berörda fastighetsägare, allmänheten, kommunala enheter, med flera.  

En medborgardialog, i form av öppet hus, genomfördes därefter vid tre 
tillfällen; den 27/9 2018 klockan 16:00-19:00, och den 3/10 2018 klockan 
10:00-12:00 samt klockan 13:00-15:00. Ledamöter från dåvarande 
stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden), 
tjänstemän från kommunen, berörda fastighetsägare, Östgötatrafiken och 
fastighetsägare för Vilbergens centrum var närvarande för att ta emot och 
svara på allmänhetens och boendens synpunkter och frågor. Se 
samrådsredogörelsen för mer utförlig information.  

Samrådsförslaget har bearbetats till ett granskningsförslag bland annat 
utifrån de utredningar som genomförts och synpunkter som inkommit under 
samrådstiden. Granskningsförslaget ställdes ut för granskning i tre veckor. 
Efter granskningstiden skriver kommunen ett granskningsutlåtande. 
Utlåtandet innehåller en sammanställning och bemötande av skriftliga 
synpunkter som inkommit till kommunen under granskningstiden.  

Efter genomförd granskning av detaljplanen har samhällsbyggnadskontoret 
arbetat fram förslag till antagandehandlingar inför planerat beslut om 
godkännande i samhällsplaneringsnämnden och antagande i 
kommunfullmäktige. Inför beslut om antagande skickar kommunen brev till 
länsstyrelsen och samtliga som kommunen bedömer som sakägare, som 
inkommit med synpunkter under samrådstiden och eller granskningstiden, 
och vars synpunkter helt eller delvis inte tillgodosetts. När 
kommunfullmäktige beslutat om antagande i ett ärende så offentliggörs 
detta på kommunens anslagstavla. 
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2. Planens huvuddrag 

2.1 Planområdet och bakgrund 
Vilbergen är en stadsdel som i stor utsträckning har vuxit fram under 1960-
70 talet och är ett klassiskt miljonprogramsområde2 i en storskalig miljö. 
Vilbergen byggdes som en ring som rymmer framför allt bostäder med en 
blandning av hyres- och bostadsrätter. Området har ett stadsdelscentrum 
med butiker, restaurang, café, bibliotek och bowlinghall. I anslutning till 
centrumet finns även förskola och skola. Stadsdelen rymmer stora öppna 
ytor.  

Planområdet omfattar norra delen av Vilbergen och består av fastigheterna 
Smaragden 1 och 2 (kvarteret Smaragden), Safiren 1 och 2 (kvarteret 
Safiren) samt Topasen 1 och 2 (kvarteret Topasen) med anslutande gator 
och parkmark. Vilbergsgatan löper runt området och säckgator med 
vändplatser leder in till bostadskvarteren och stadsdelens centrum.  

Planområdet omfattar Gamla Övägen i öst och avgränsas av Söderleden i 
norr. I söder avgränsas planområdet av Vilbergens centrum och 
Vilbergsparken. Planområdet omfattar en mindre del av spårreservatet för 
en framtida spårvägsdragning som förbinder Vilbergen med 
Vrinnevisjukhuset och resecentrum, se figur 2, 3 och 4.  

                                                 

2 Miljonprogrammet var ett program för bostadsbyggande i Sverige 1965–1975, riksdagen 
bestämde 1965 att det skulle byggas en miljon nya bostäder i Sverige under de kommande 
tio åren för att bekämpa den stora bostadsbristen med moderna bostäder till rimliga priser. 
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Figur 2: Planområdets lokalisering i staden. Bild: Norrköpings kommun. 
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Figur 3: Kartbilden visar kvarteren Safiren, Topasen och Smaragden inom planområdet.       
Bild: Norrköpings kommun. 

Figur 4: Avgränsning av planområdt som vitmarkerad yta. Bild: Norrköpings kommun. 
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Angränsande stadsdelar är Ektorp i norr och Skarphagen i söder. Öster om 
planområdet finns rekreationsområdet Vrinneviskogen som utgör 
naturreservat. Planområdet är cirka 31 hektar stort. Fastigheterna Safiren 1, 
2 och Smaragden 1 ägs av Heimstaden Exploatering AB. Rikshem Malm 
AB äger fastigheterna Topsen 1 och 2. Fastigheten Smaragden 2 ägs av WF 
förvaltning AB. Återstående delar av planområdet ägs av kommunen.  

2.2 Planens syfte  
Syftet med detaljplanen är att utveckla planområdet genom att komplettera 
befintliga bostadsområden med i huvudsak fler bostäder. Detaljplanen ska 
möjliggöra en blandad bebyggelse med variation i byggnadernas arkitektur 
och gestaltning, stadsmässiga trafiklösningar och tillgängliga och kvalitativa 
grönområden.  

3. Tidigare ställningstaganden 

3.1 Översiktsplanen 
I översiktsplanen för Norrköpings stad, antagen av kommunfullmäktige i 
juni 2017, är planområdet utpekat som utvecklingsområdet nummer 17. I 
översiktsplanen anges området som lämpligt för komplettering av 
bebyggelse av blandad karaktär, det är av stor vikt att områdets ursprungliga 
kvalitéer, såsom grönytor och handel, stärks i framtida planering. 

Handel kan exempelvis stärkas genom tillkomst av fler boende och bättre 
kollektivtrafik, och grönytor kan stärkas genom att kvalitéer tillförs.  

Enligt översiktsplanen ska nya bostäder i första hand tillkomma genom 
förtätning och återanvändning av redan ianspråktagen mark. Principen är att 
staden ska växa inifrån och ut.  
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Figur 5: Utvecklingsområden för blandad bebyggelse och verksamheter enligt 
översiktsplanen för staden. Bild: Översiktsplan för staden, 2017, Norrköpings kommun. 

3.2 Gällande detaljplaner 
Planområdet omfattas av följande detaljplaner: 

• Detaljplan-5010, stadsplan för stadsdelen Vilbergen (centrala delen) 
i Norrköping, laga kraft 1965-10-22. 

• Detaljplan-3123, ändring av stadsplan inom stadsdelen Vilbergen i 
Norrköping, (del av kvarteret Smaragden), laga kraft 1969-01-28. 

• Detaljplan-2064, utveckling av stadsplan för stadsdelen Vilbergen 
(nordvästra delen) i Norrköping, laga kraft 1966-09-06. 

• Detaljplan-1027, ändring och utveckling av stadsplan inom 
stadsdelarna Vilbergen, Vrinnevi, Ektorp och Klingsberg i 
Norrköping, laga kraft 1970-03-18. 

• Detaljplan-1021, ändring av stadsplan inom stadsdelen Vilbergen i 
Norrköping (kvartett Opalen m.m), Gamla Övägen m.m, 1966-11-
17. 

• Detaljplan-3197, ändring av stadsplan för del av Stadsägan 6708 
inom Vilbergen i Norrköping, laga kraft, 1986-09-02. 

• Detaljplan-1028, ändring av stadsplan inom stadsdelen Vilbergen i 
Norrköping, kvarteret Berlocken och Beryllen, laga kraft, 1970-07-
17. 
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Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner.  

Figur 6: Gränser för gällande detaljplaner. Planområdet är markerat i rött. Bild: 
Norrköpings kommun. 

 

3.3 Riksintressen 
Söderleden är av riksintresse för kommunikation och ligger strax norr om 
planområdet.  

Nya bostäder uppförs på lämpligt skyddsavstånd med hänsyn till risker 
knutna till transport av farligt gods och störning från trafikbuller. Planens 
genomförande bedöms inte ha någon negativ påverkan på riksintresset. 

Norrköpings flygplats utgör riksintresse enligt miljöbalken. Planområdet 
ligger inom Norrköpings flygplats influensområde med hänsyn till 
flyghinder. Flygplatsen har fastställt hinderytor som i princip inte får 
genombrytas med nya byggnader och konstruktioner eller med tillfälliga 
hinder, till exempel byggkranar. Efter förankring hos Norrköpings flygplats 
under år 2016 kunde högre byggnader medges omedelbart framför eller 
bakom området som skärmas av redan befintliga höga byggnader som bryter 
igenom hinderytan.  

Ett föremål kan enligt Transportstyrelsens föreskrifter vara skärmat när det: 
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• Befinner sig under ett horisontalplan som utgår från toppen av ett 
föremål som finns i riktning bort från banan. 

• Befinner sig under ett plan med negativ lutning på 10 procent mot 
banan. 

Hänsyn har tagits enligt ovanstående vid reglering av den totala tillåtna 
höjden inom planområdet, se figur 7. 

Figur 7: Tillåtna plushöjder inom planområdet med hänsyn till flyghinderhöjd. Bild: 
Norrköpings kommun. 

Innan antagandet har kontoret förankrat frågan ytterligare med Norrköpings 
flygplas efter deras yttrande. Flygplatsen menar att nybyggnation högre än 
+54,7 meter över nollplanet inte ska medges här inom området.  

Sedan 2017-05-31 är Norrköping flygplats EU-certifierade vilket innebär att 
tidigare nationella regler och riktlinjer för flygflyghinderfrihet har skärpts. Med 
tanke på att ställningstagandet om tillåtna totalhöjder inom den aktuella 
detaljplanen togs innan flygplatsen blev EU-certifierad kan detaljplanens 
totalhöjder godtas.  

 

 

 

 

Rev. 
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3.4 Genomförda och planerade projekt 

Spårväg till Vrinnevisjukhuset 

Samhällsbyggnadskontoret genom enheten infrastruktur arbetar med en 
förstudie av spårväg till Vrinnevisjukhuset. Området har sedan det byggdes 
haft ett reservat för spårväg förbi Vilbergens centrum, ett läge som utreds av 
enheten infrastruktur tillsammans med andra alternativa stråk.  

Den planerade spårvägsdragningen binder samman resecentrumet till 
Vrinnevisjukhuset via Vilbergen. Spårvägsdragningen skapar gynnsamma 
förutsättningar för Vilbergen och bedöms stärka Vilbergens centrum som 
tillsammans med ytterligare bostäder ger mer underlag för både service i 
området samt bättre kommunikationer till centrala Norrköping.  

Figur 8: Spårvägdragning mellan Vrinnevisjukhuset och resecentrum. Vilbergen ligger i ett 
strategiskt läge i förhållande till den tilltänkta spårvägsdragningen. Bild: Norrköpings 
kommun. 

Förtätning längs Gamla Övägen, arkitekttävling Europan 11  
I samband med arbete med planprogram för ”Norra Vrinnevi”, det vill säga 
områdena i anslutning till Gamla Övägen söder om Söderleden, ställde 
Norrköpings kommun upp i stadsplaneringstävlingen Europan 11 med 
förslaget ”Delta X”, som vann denna tävling. Delta X skapar förutsättningar 
för att överbygga barriären som vägen innebär samt att få en stad att växa 
fram i mindre etapper på många ställen samtidigt genom en gradvis 
framväxt av nya aktiviteter, blandade verksamheter, ny bebyggelse och nya 
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vägar. I ”Delta X” beskrivs att genom att sänka hastigheten kan ytan som 
upptas av dike och vägbank börja tas i bruk. Detta tillsammans med Gamla 
Övägens omvandling till en mer stadsmässig gata, som rymmer olika 
funktioner som kännetecknar en stadsmiljö, bidrar till en integrerad gatu- 
och boendemiljö i en mänsklig skala. Planprogrammet för Norra Vrinnevi 
blev aldrig antaget av Norrköpings kommun. Tävlingen bidrog till att väcka 
intresse för stadsutveckling inom närområdet i Vilbergen. 

3.5 Övriga kommunala beslut 

Beslut om planläggning 
Beslut om uppdrag att inleda planarbetet togs av dåvarande 
stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) den 21 
april 2015, SPN 2015/0077 214. 

4. Planförutsättningar och planförslag 

4.1 Mark- och vattenanvändning 

Befintlig användning 

Norra Vilbergen består idag av två områden med olika karaktär. Norra sidan 
av Vilbergsgatan karaktäriseras av storskaliga höghus i nio respektive tio 
våningar, omgivna med grönska. Några stora markparkeringar har även fått 
plats inom detta område. Den södra sidan av Vilbergsgatan karaktäriseras av 
trevånings lamellhus i en grön miljö samt stora markparkeringar utmed 
gatan. Det aktuella planområdet är enligt gällande detaljplaner planlagt för 
bostadsändamål, allmän plats för park eller plantering, allmän plats för gata 
eller torg, parkering, garageändamål och samlingslokaler. Idag finns det 
1 217 hyreslägenheter inom planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

Rev
 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 16(74) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2015/0077 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

På plankartan 
markanvändnings-
områden 

Föreslagen användning 
 

Kvartersmark: 
B                                             Bostäder 
BC1                                          Bostäder, centrumverksamhet endast i  
                                                bottenvåning 
BCPS                                      Bostäder, centrumverksamhet,  
                                                parkeringshus, skola  
P       parkeringshus 
                       
BS                                        Bostäder, skola  
S                                        Skola  
E1       Teknisk anläggning för el, högsta totalhöjd                                              
                                                3,0 meter 

 
Allmän platsmark: 
HUVUDGATA                      Trafik mellan områden  
LOKALGATA                       Lokaltrafik   
SPÅRVÄG, GCVÄ               Spårtrafik och gång- och cykelväg 
PARK                                     Parkmark 
 
GCVÄG                Gång- och cykelväg 
NATUR                Naturmark 
 

 
Detaljplanen ger möjlighet till en flexibel användning av vissa ytor, 
exempelvis för skola, parkering och bostäder eller en kombination av dessa.  
 

4.2 Bebyggelseområden 

Övergripande stadsbyggnadsidé  
Norra Vilbergen utvecklas och förses med fler bostäder i form av radhus, 
stadsvillor och flerfamiljshus som ett tillskott till befintliga lamell- och 
höghus. Komplettering av ytterligare bebyggelse i området ska ske med 
respekt och hänsyn till befintlig miljö och bebyggelse och tillföra 
stadsbyggnadsmässiga kvalitéer och värden till området enligt riktlinjer för 
arkitektur och stadsbyggnad, ”Arkitekturstaden Norrköping” antagna i 
fullmäktige augusti 2018. 

En gestaltning eftersträvas som anpassar sig till grönska och topografi där 
byggnaderna utformas som en bullerskärm mot Gamla Övägen. Nya 
förbindelser skapas som möjliggör ökade rörelser till viktiga målpunkter i 
stadsdelen. Ny bebyggelse ska placeras i relation till gatorna och hänsyn ska 
tas till de olika gatornas karaktär. Påbyggnad av befintliga lamellhus tillför 
nya kvaliteter och är ett effektivt utnyttjande av befintlig struktur. 
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Vilbergsgatan och Gamla Övägen utgör stommen för planeringen av 
bebyggelsen inom planområdet. Vilbergsgatan ska upplevas mer intim 
medan högre bebyggelse lämpar sig mot Gamla Övägen och Söderleden, 
som utgör större gatustrukturer med undantag för hörnet mellan 
Vilbergsgatan och Urbergsgatan. Högre bebyggelse i detta läge bedöms 
förstärka rumsbildningen samtidigt som det markerar en tydlig entré till 
Vilbergens centrum.  

Bostadsgårdarna har en viktig funktion för att utveckla boendens sociala 
relation med sina grannar och inte minst för att tillgodose barnens behov av  
lekmöjligheter. Den fysiska utformningen av gårdsmiljöerna är en viktig 
utgångspunkt för en fungerande bostadsgård. I utformningen av gårdarna 
eftersträvas generösa och kvalitativa gröna ytor och växligheter som även 
kan bidra till bättre luftkvalitet. Genom att till exempel utnyttja de befintliga 
grönytorna mellan befintliga hus och skapa nya kvalitéer som ger boenden, 
barnen och ungdomarna möjlighet till olika aktiviteter som odling, snickeri i 
en verkstad, sportaktiviteter med mera skapas även mötesplatser. Detta leder 
till ökad trivsel och trygghet för boenden. Genom att göra boenden delaktiga 
i utvecklingen och utformningen av dessa mötesplatser skapas ökad 
tillhörighet, lugn och välbefinnande. 

Bebyggelsens och områdets nuvarande karaktär 
Stadsdelen Vilbergen har i stor utsträckning vuxit fram under 1960- och 70-
talen och är ett klassiskt miljonprogramsområde. Delar av husens placering 
följer miljonprogrammets karaktäristiska gårdsstruktur medan andra hus är 
placerade efter naturens form. Området har en centrumbildning tidstypisk 
för det så kallade miljonprogrammet. Centrum är placerat så att alla ska ha 
ungefär lika lång väg att ta sig till butiker och serviceinrättningar och är 
byggt så att det bildar en innergård med butiksentréer.  

De ursprungliga lamellhusen är placerade i två rader i sluttningarna runt ett 
centralt öppet fält och bildar en dubbel mur kring detta för att understryka 
landskapets stora linjer. Byggnaderna har enhetlig längd och är placerade på 
liknande sätt i terrängen för att kunna bygga på ett rationellt sätt. 
Placeringen efter de naturliga markförutsättningarna ger området en egen 
karaktär med långa siktlinjer mellan husraderna. Södra och västra Vilbergen 
har trevåningshus i de för miljonprogrammet typiska gårdsgrupperingarna 
med en lekyta inom varje grupp. Under uppförandet lades punkthus i åtta 
våningar till projektet för att ytterligare kunna öka antalet bostäder i 
området. Både lamellhusen och punkthusen har en karaktäristisk utformning 
med flacka, nästan platta pulpettak med mindre fasadytor i avvikande 
material. 
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 Figur 9: Flerbostadshus i kvarteret Safiren. Bild: Norrköpings kommun, 2016.   
 

 Figur 10: Lamellhus i kvarteret Topasen. Bild: Norrköpings kommun, 2016. 

Framtida karaktärsdrag, stadsbyggnadsidé och gestaltning  
Stadsdelen Vilbergen präglas av miljonprogrammets likformiga, 
standardiserade byggande och långa säckgator samtidigt som det finns stora 
gröna ytor mellan husen, någonting som upplevs positivt av boenden inom 
området och ska bevaras och utvecklas framöver. Ytorna kan med fördel 
förädlas och inbjuda till vistelse i högre utsträckning. Detta kan exempelvis 
göras genom att med naturen skapa nya av rumsbildningar, att möjliggöra 
för odling med mera.  

Den nya bebyggelsen ska följa gestaltningsprinciper och situationsplan som 
presenteras nedan: 

Kvarteret Topasen: 

Genom att bebygga den befintliga stora parkeringsytan inom kvarteret 
Topasen med nya bostäder skapas en tydligare orientering av 
bostadsbebyggelse mot gatan och ett livligare stadsrum. Den befintliga 
parkeringsytan bebyggs med tre nya flerfamiljshus i kombination med 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 19(74) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2015/0077 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

stadsradhus. Huskropparnas placering och storlek ska följa redovisad 
illustrationskarta. Dessa flerfamiljshus ska ha genomgående entréer från 
gatans sida till innergården. I korsningen mellan Vilbergsgatan och 
Urbergsgatan ska det första huset placeras. De två anslutande höghusen som 
riktar sig mot Urbergsgatan ska trappa ner i byggnadshöjd. Nya radhus ska 
placeras mellan de föreslagna höghusen och de befintliga lamellhusen för att 
skapa en bra övergång i volym och skala mellan ny och befintlig 
bebyggelse. Placeringen av flerfamiljshusen inom detta område har präglats 
av idén med ”hus i park”. Dessa hus ska stå med trappvis förskjutning mot 
Urbergsgatan. Volymförskjutningen ger även dessa hus en intressant 
lekfullhet. 

Utformningen av landskapet, förgårdsmarken och markytan runt om husen 
inom detta område är särskilt viktigt. En kreativ utformning av markytan 
ska bidra till och förstärka idén med ” hus i park”. Markytan ska inte vara 
hårdgjord. 

Det är även viktigt att radhusen mot Vilbergsgatan placeras med trappvis 
förskjutning mot Vilbergsgatan, se kartbilden nedan. En genomtänkt 
utformning av landskapet, förgårdmarken och övriga markytor inom detta 
område har stor betydelse för upplevelsen av Vilbergen. 
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Figur 11: Situationsplan för kvarteret Topasen. Bild: Norrköpings kommun och White 
Arkitekter. 

Genom att ordna parkering i ett nedsänkt garage under en upphöjd gård ihop 
med en grön och kreativ utformning av landskapet skapas en avspänd, 
uttrycksfull och samtidigt urban kvartersstruktur. Plankartan tillåter dock 
mindre markparkeringar i direkt anslutning till kommande kvartersgata 
inom området. Utformningen av eventuella markparkeringar, val av 
markbeläggning och hur dessa ska kombineras med växlighet har stor 
betydelse för helhetsbilden av områdets gestaltning.  

Robusta material som tegel och puts är basen i fasadens arkitektur. Detaljer i 
trä, metall och glas kan berika dessa byggnader. I utformningen av denna 
del är det viktigt att hitta gemensamma nämnare mellan de nya höghusen, 
stadsradhusen och de befintliga lamellhusen i skala, höjd, materialisering 
och fasadbild.  
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 Figur 12: Exempel på hur höghusen kan se ut. Bild: White Arkitekter. 

Kvarteret Safiren: 

I norra delen av kvarteret Safiren är tanken att komplettera befintliga hus 
med en ny bebyggelsestruktur som omfamnar den befintliga bostadsmiljön. 
Denna frontbebyggelse, som riktar sig mot Gamla Övägen och delvis 
Söderleden, skapar ett helt nytt ansikte för hela Vilbergen och formar 
samtidigt en buffert mellan vägarna och befintlig bebyggelse som bidrar till 
en lugnare bostadsmiljö. En ombyggnation av Gamla Övägen är en 
förutsättning för att kunna genomföra byggnation på denna plats. 

Gestaltningsidén för bebyggelsens placering mot Söderleden är att använda 
den riktningen som de befintliga husen i området har, och därmed skapa ett 
intressant möte med förskjutningar mellan bebyggelsens riktning och 
Söderledens sträckning. 

Figur 13: Situationsplan med förskjutningar mellan husens riktning och Söderledens 
sträckning. Bild: Norrköpings kommun och White Arkitekter. 
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Mot Söderleden ska arkitekturen präglas av robusta material som tegel, sten 
och puts. Mot insidan och de befintliga bostäderna kan en mjukare 
gestaltning användas med inslag av glas, trä och metall.  

Den nya bebyggelsen mot Gamla Övägen ska bidra till gatans karaktär av en 
stadsgata. Här följer den nya bebyggelsen gatans sträckning och genom 
entréer från gatan kan det skapa en livlig gatumiljö. För att åstadkomma en 
varierad arkitekturbild är det viktigt att bebyggelsen har en lekfullhet i 
volym och arkitektonisk gestaltning genom att frontbebyggelsen delas upp i 
olika byggnadsvolymer med en begränsad bredd mot gatan. Dessutom ska 
dessa enskilda byggnadsvolymer ha en varierad byggnadshöjd mellan tre 
och åtta våningar, en varierad byggnadsbredd och fasadlinje. Följande bild 
visar gestaltningsprinciper som ska tillämpas beträffande bebyggelse utmed 
Gamla Övägen. Siktlinjer från befintliga entréer inom kvarteret mot 
Vrinneviskogen på andra sidan Gamla Övägen ska respekteras genom att 
placera lägre huskroppar där siktlinjerna möter bebyggelsefronten.  

Figur 14: Gestaltnigsprinciper vid utformning och placering av husen utmed gamla 
Övägen. Bild: White Arkiteter. 

Ett genomtänkt val och användning av material eller färg på fasaderna, som 
kan skapa en vertikal brytning mot gatans horisontala sträckning, bidrar till 
en stadsgata med en intressant, lekfull och livlig fasadbild. Mot Gamla 
Övägen kan material som tegel och puts skapa ett robust uttryck. Mot 
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insidan ska en mjukare gestaltning med inslag av glas, trä och metall 
användas. 

Idén är att bygga runt det befintliga parkeringshuset för att åstadkomma ett 
trivsammare stadsrum och högre arkitektonisk kvalitet.  

Det är extra viktigt att gestaltningen av bebyggelsen i hörnen mot Gamla 
Övägen och Vilbergsgatan markerar en tydlig entré till stadsdelen. Hur 
bebyggelsen möter gaturummet här har stor betydelse. Ett sätt för att 
markera entrén till stadsdelen kan vara att placerings- och gestaltnings 
principer för bebyggelsens utmed Gamla Övägen (figur 14) fortsätter även 
en bit in i Vilbergsgatan. Ett annat sätt för att stärka entrén till Vilbergen 
kan vara att placera kommersiella lokaler med generösa fönsterpartier ut 
mot gatan och i bottenvåningen hörnet mot Gamla Övägen och 
Vilbergsgatan. På detta sätt skapas en livlig stadsmiljö och ett mer definierat 
gaturum. Att utnyttja torgytan som skapas i detta hörn till en trevlig 
mötesplats i form av en uteservering eller liknande publika verksamheter 
markerar entrén till Vilbergen, se figur 15.  
 

Figur 15: Torgbildning med kommersiella verksamheter i bottenplan i hörnet mot Gamla 
Övägen och Vilbergsgatan förtydligar entrén till Vilbergen. Bild: Norrköpings kommun och 
White Arkitekter. 
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 Figur 16: Exempel på utformning av långa längor längs Gamla Övägen/Söderleden. Bild: 
White Arkitekter. 

Det befintliga parkeringshuset ges möjlighet att expandera med ökad yta 
och antal våningar, samt även byggas runt med bostäder. Väster om 
parkeringshuset kan nya bostäder uppföras med en orientering mot 
Vilbergsgatan för att definiera gaturummet på ett tydligare sätt.  

Detaljplanen ger möjlighet till ny förskola tillsammans med bostäder inom 
kvarteret Safiren väster om parkeringshuset. Genomgående entréer från gata 
till gård samt en placering av bebyggelse utmed Vilbergsgatan är viktigt. 
Parkeringen ska integreras i ett parkeringsgarage som är delvis eller helt 
under mark med planterbart bjälklag. 

Kvarteret Smaragden: 

I planförslaget ges de befintliga lamellhusen som riktar sig mot 
Urbergsgatan möjlighet att kompletteras med en ny byggnadsvolym i sju 
våningar på kortsidan. På detta sätt skapas ett intressant tillägg till dessa 
lamellhus och en tydligare byggnadsorientering mot Urbergsgatan. Den 
befintliga infarten till centrumområdet markeras.  

Utöver detta byggnadstillägg ger planförslaget möjlighet att bygga på ett 
antal befintliga lamellhus med två våningar. Idén är att komplettera dessa 
lamellhus med radhus på taket. Hissen i tillbyggnaden kan ge tillgång till en 
loftgång på befintligt tak som ger tillgång till radhusens entréer. Detta 
intressanta komplement bidrar till mer variation med olika 
bostadstypologier i Norra Vilbergen. I den arkitektoniska gestaltningen är 
det viktigt att dessa till- och påbyggnader skapar en helhet med, och berikar 
de befintliga lamellhusen på ett intressant sätt. De robusta befintliga 
lamellhusen i tegel kan med fördel kompletteras med en mer lekfull 
gestaltning i form av lätta fasadmaterial såsom trä, skivor och glas. 
Befintliga och nya byggnadsvolymer skulle då på ett genomtänkt sätt kunna 
spela med och lyfta fram varandra. 
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Figur 17: Bilden visar hur en till- och påbyggnad av befintliga lamellhus kan se ut. 
Lamellhusen kan förses med 8 stycken tvåvånings radhus med takterrass samt 14 stycken 
lägenheter på sidan av lamellhusen. Bild: White Arkitekter och Norrköpings kommun. 

 Figur 18: Exempel på hur påbyggnad av lammelhusen kan se ut. Bild: White Arkitekter. 

På södra sidan av Vilbergsgatan omvandlas de stora parkeringsytorna till en 
byggnadsstruktur som tydligt riktar sig mot gatan. Här är idén att 
stadsradhuslängor i tre våningar, kompletterade med några höghus i sex/sju 
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våningar, ska forma en ny bebyggelsefront mot Vilbergsgatan. Dessa nya 
bostäder kommer att få entréer mot gatan som bidrar till ett livligare 
offentligt rum. Mellan dessa nya bostäder och de befintliga lamellhusen 
omvandlas den hårda parkeringsytan till en grön vistelseyta som tillför nya 
kvaliteter och skapar en bra övergång mellan ny och befintlig 
bostadsbebyggelse. Parkeringsbehovet tillgodoses genom sänkt 
parkeringsgarage under den föreslagna nybyggnationen. I gestaltningen är 
det viktigt att skapa en enhet med viss variation i denna nya bebyggelsefront 
mot Vilbergsgatan. Att både höghus och stadsradhus möter Vilbergsgatan 
bidrar till ett varierat och livligt stadsrum. De nya höghusen kan med fördel 
ha en förskjutning i byggnadsvolym och höjd för att bidra till en intressant 
gatubild. Den arkitektoniska karaktären ska utstråla robusthet med en 
gedigen materialisering mot gatan genom användningen av tegel och puts. 
Mot insidan kan en mjukare gestaltning användas med inslag av glas, trä 
och metall. 

Figur 19: Bilden visar hur de tilltänkta radhusen längs Vilbergsgatans södra sida kan se 
ut. Varje huskropp innehåller 3 stycken stadsradhus i tre våningar med taktrass. Bild: 
White Arkitekter och Norrköpings kommun. 
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Figur 20: Exempel på stadsradhus längs Vilbergsgatan. Bild: White Arkiteker. 

Området norr om Vilbergsgatan (del av fastigheten Vilbergen 1:1):  

Detaljplanen tillåter både bostäder och skolverksamhet inom detta område. 
Framtida bebyggelser inom detta område ska utformas med en omsorgsfull 
gestaltning anpassad till platsens naturliga topografi. Områdets öppenhet 
och rymd är viktigt att bibehållas även efter exploatering. För 
skolverksamhet behöver skolbyggnaden utformas som en sluten bebyggelse 
som skydd mot Söderleden för att uppnå godkända riktvärden för 
trafikbuller för skolgård. Skolbyggnadens gestaltning är en mycket viktig 
aspekt som behöver beaktas i det fortsatta arbetet. Gestaltningen ska ske i 
dialog med stadsarkitekt. Områdets markförhållanden och topografi ska 
utnyttjas i utformningen av skolbyggnaden som ska tillföra arkitektoniska 
kvaliteter med fokus på barnperspektivet och pedagogiska syften. 

För bostadsändamål är tanken att skapa en bebyggelsestruktur mot 
Söderleden som formar en bullerskärm så att en lugn innergårdsmiljö kan 
skapas. Små lägenheter (35 kvadratmeter) i bebyggelselängan ut mot 
skogspartiet uppfyller riktvärdet 65 dBA på fasaden. Skulle ett bullerplank 
sättas upp längs med Söderleden är det möjligt att få ner bullernivån till 60 
dBA, då kan även större lägenheter med möjlighet till en tyst sida placeras 
här. 

Här är det viktigt att skapa en varierad och livlig bebyggelsevolym, ett 
formspråk och stadsbild med en genomtänkt och omsorgsfullt gestaltad 
arkitektur. Bebyggelsen kan ha balkonger mot insidan och entréer mot 
skogspartiet genom loftgångar. Genomgående trapphus skapar möjlighet att 
röra sig från innergården till skogspartiet. 

I detta förslag är bebyggelsen mot Vilbergsgatan av stadsradhustypologi. 
Det är viktigt med entréer mot Vilbergsgatan för att skapa en livlig 
gatumiljö. Dessa radhus är i två plan med tillgång till en takterrass och har 
även en liten uteplats mot innergården. På detta viss skapas möjligheter för 
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möten mellan boende och besökare på innergården. Innergården kan 
utformas med platsbildningar, aktivitetsytor och grönska, privata och 
gemensamma kvalitativa vistelseytor. Även träd kan planteras i anslutning 
till radhusen för att skapa en trivsam och lummig karaktär med delvis 
skuggiga platser. Parkering löses under bebyggelselängan mot Söderleden.  
I gestaltningen är det viktigt att skapa en enhet med viss variation i denna 
nya bebyggelsefront mot Vilbergsgatan. Småskaliga radhuslängor på båda 
sidor av Vilbergsgatan med sina entréer mot gatan skapar en trivsam och 
stadsmässig gatumiljö i denna del av Vilbergsgatan. 

Figur 21: Exempel på möjlig placering och utformning av området. Bild: White Arkitekter 
och Norrköpings kommun. 

 

Figur 22: Sektion AA i figur 21. Bild: White Arkitekter och Norrköpings kommun. 

Befintlig förskolan Månstenen: 

Detaljplanen ger möjlighet till att förskolan Månstenen expanderas. Oavsett  
om befintlig skolbyggnad rivs för att ersättas med ny skolbyggnad eller 
byggs ut, är gestaltningen mycket viktig som behöver beaktas. Här ska 
platsens naturliga topografi utnyttjas för att åstadkomma en spännande och 
omsorgsfull utformning anpassad till platsen. Området och skolbyggnaden 
ska gestaltas i dialog med stadsarkitekt. 
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På plankartan 
utnyttjandegrad 

På plankartan 
placering, 
utformning 

På plankarta:  

Placering av byggnader regleras av bestämmelser P1, P2 och P3. 

   p1         Huvudbyggnad ska placeras huvudsak med fasad i gräns längs 
            allmän gata eller förgårdsmark. 
   p2         Bostadshusen ska placeras med trappvis förskjutning mot 
            Urbergsgatan med indraget fasadliv enligt illustrationskarta. 
 
   p3        Bostadshusen som vetter sig mot Vilbergsgatan ska placeras med 
            trappvis förskjutning mot Vilbergsgatan med indraget fasadliv. I 
            övrigt ska bostadshusen placeras i linje med egenskapsgräns mot 
            området med befintliga lamellhus och parallellt gentemot  
            lamellhusen enligt illustrationskarta. 
 
   p4      Huvudbyggnad för bostadsändamål som vetter sig mot  
            Vilbergsgatan ska placeras huvudsak med fasad i gräns längs  
            förgårdsmark. För bostäder som vetter sig mot angränsande  
            naturmark ska huvudbyggnad placeras huvudsak med fasad i gräns 
            längs naturmark. 
 
Utnyttjandegrad av bebyggelse regleras av bestämmelser e1, e2 och e3 och 
e4. 

   e1 00    Största sammanlagda byggnadsarea ovan mark i kvadratmeter 
               inom användningsområdet. Parkeringsdäck ingår inte i angiven 
               utnyttjandegrad. 
   e2             Högst 60 procent av användningsområdets yta får bebyggas med  
               bostäder, centrumfunktioner och skola. Parkeringshus får bebyggas  
               till hela användningsområdets yta. 
   e3 000  Största sammanlagad byggnadsarea för komplementbyggnader i 
              kvadratmeter.  
   e4        Högst 40 procent per fastighet får bebyggas.  

Inglasning av balkonger och inglasade atrium räknas inte i byggnadsarean 
inom angivet område på plankartan. 
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På plankartan 
utseende 

På plankartan 
markens 
anordnande 

På plankartan 
utformning och 
omfattning 

På plankartan 
byggnadsteknik 

Utformning av ny bebyggelse har reglerats enligt följande: 

   Utformning och placering av ny bebyggelse/påbyggnation ska följa 
   gestaltningsprinciperna som anges under avsnittunder avsnitt 4.2, 
 ”Framtida Karaktärsdrag, stadsbyggnadsidé och gestaltning ” i  
   planbeskrivningen samt illustrationskartan och illustrationer på plankartan 
   beträffande disposition, typ av hus, utformning och placering.  
 
  Utformning av förgårdsmark ska samordnas med angränsande allmän 
  mark. Ventilation får inte utgöra ytterligare egen våning. 
  Balkonger och burspråk tillåts kraga ut högst 1,0 meter från fasadliv med 
  en fri höjd på minst 3,5 meter över allmän plats. 
 
 
  f1           Bebyggelsen ska vara gestaltade genom variation i bredd, fasadlinje, 
            höjd, volym, val av fasadmaterial och typologier, så att dessa är  
            tydligt urskiljningsbara sinsemellan. 
 
  f2           Bebyggelsen ska åtskiljas med minst 2 öppningar med minsta beredd 
            8,0 meter, se illustrationskarta och illustrationerna på plankartan. 
 
  f3          Bebyggelsen ska åtskiljas med minst 1 öppning med minsta beredd 
           8,0 meter, se illustrationskarta och illustrationerna på plankartan. 
 
  f4           Påbyggnader ska vara gestaltade genom variation i bredd, volym, val 
            av fasadmaterial och typologier i förhållande till de befintliga  
            lamellhusen, så att dessa är tydligt urskiljningsbara från befintliga 
            lamellhus.  
 
 
 
  entréer:   Bostadsentréer ska placeras mot intilliggande allmän gata och 
                 vara genomgående från gata till gård. 
 
  entréer 1:  Bostadsentréer för bebyggelse utmed Vilbergsgatan, ska  
                  vetta mot Vilbergsgatan och ska vara genomgående från gata till 
                  gård. 
 
 
Tillgång till grönytor för utevistelse har reglerats på plankarta med 
planbestämmelsen n2 och n3. 

  n2       Minsta sammanlagda grönyta i kvadratmeter för utevistelse inom 
          användningsområdet.. 
  n3       Minst 40 procent av den obebyggda marken per fastighet ska 
          iordningställa som grönyta för utevistelse. 
 

 

  b1       Gårdsytan ska anläggas med genomsläppligt material. 
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På plankartan 
utformning och 
omfattning 

På plankartan 
utformning och 
omfattning 

  Lägsta höjd mellan färdigt golv till underkant av fast bjälklag i bottenplan  
  för centrumverksamhet ska vara 3,3 meter. 
 

Antal våningar har reglerats genom ”högsta antal våningar” samt ”lägsta 
respektive högsta antal våningar”. Bestämmelser v4-v7 reglera fördelningen 
av antal våningar i procent av byggnadsarea.  
  
 
  v4    Fördelning av antal våningar i procent av byggnadsarea: 30 procent  
         får vara 4 -5 våningar, 60% får vara 6-7 våningar, 10% får vara 8   
         våningar. 
 
  v5      Fördelning av antal våningar i procent av byggnadsarea: 30 procent 
         får vara 3-4 våningar, 35 procent får vara 5-6 våningar, 35 procent får 
         vara 7 våningar. 
 
  v6      Fördelning av antal våningar i procent av byggnadsarea: 80 procent 
         får vara 3 våningar, 20 procent får vara 4 våningar. 
          
  v7       Fördelning av antal våningar i procent av byggnadsarea: 35 procent 
          får vara 6 våningar, 35 procent får vara 7 våningar, 30 procent får  
          vara 8 våningar. 
 
  v8      Fördelning av antal våningar i procent av byggnadsarea: 50 procent 
          får vara 3-4 våningar, 50 procent får vara 5-7 våningar. 
 

Närområdets innehåll: 

Bostäder  
Bostadsbebyggelsen i stadsdelen Vilbergen består idag av en kombination 
lamellhus i tre våningar samt nio- och tiovåningars skivhus placerade i 
framhävda och tydliga grupper.  

Detaljplanen innebär att området kan bebyggas med cirka 690 lägenheter i 
form av flerbostadshus, radhus, kedjehus och stadsvillor. Flerbostadshusen 
placeras längs de större trafiklederna. Ambitionen är att skapa en blandning 
av bebyggelsetyper och upplåtelseformer.  

Arbetsplatser  
Inom Vilbergen finns relativt många arbetstillfällen. Tjänsterna finns inom 
barn- och äldreomsorg, handel, idrott med mera. Några nya arbetstillfällen 
kan eventuellt skapas som är knutna till skötsel av de nya flerbostadshusen. 
Nya arbetstillfällen kan komma att skapas inom barn- och äldreomsorgen 
med tanke på att planförslaget medger möjlighet till utökning av dessa 
verksamheter inom planområdet.  
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Service (skolor, vård, handel) 
Närliggande skolor är Vilbergsskolan (årskurs F-6) i direkt anslutning till 
stadsdeledens centrum. Jönsbergska idrottsskolan (årskurs 4-9) ligger öster 
om planområdet på andra sidan Gamla Övägen. Förskolan Månstenen ligger 
inom planområdet, vid nordvästliga gränsen. Berlocken, Galaxen och 
Fyrklövern (natt- och helgomsorg) är andra befintliga förskolor inom 
Vilbergen. Förskolan Armbandet ligger öster om planområdet på andra 
sidan Gamla Övägen och Förskolan Kättsätter ligger söder om planområdet. 
Kalkstensgatans äldreboende med 57 lägenheter är beläget söder om 
planområdet.  

Detaljplanen ger möjlighet till skolverksamhet i norra delen av planområdet 
genom markanvändningen S (skola) som avses alla slags skolor. I 
användningen ingår till exempel förskola, fritidshem, grundskola, 
gymnasieskola, högskola, universitet och övrig vuxenutbildning. Enligt 
detaljplanen kommer även den befintliga förskolan Månstenen i nordvästra 
delen av området få större byggrätt. Förskoleverksamheten kan därmed 
utökas till 6 avdelningar istället för nuvarande två avdelningar. Detta 
innebär att parkmark enligt gällande detaljplan kommer behöva tas i 
anspråk. Befintliga träd och grönska kan med fördel användas i pedagogiskt 
syfte och som en resurs till olika aktiviteter för förskolebarnen.  

Boverkets rekommendation samt kommunens riktlinjer utgör en grund 
beträffande bedömning av friytornas storlek för skolverksamheter inom 
planområdet. Det är mycket viktigt med kvaliteten på utemiljön som ska 
utformas så att goda möjligheter för lek, fysiska aktiviteter, samtal och även 
stillhet skapas. 

Behovet av skol- och förskoleverksamhet i samband med kommande 
nybyggnation tillgodoses genom att: 
 

• Förskolan Månstenen expanderas.  
• Befintliga förskolor inom Vilbergen fortsätter med sina nuvarande 

verksamheter.  
• En förskola inom Kättsätter söder om planområdet expanderas. 
• Vilbergsskolan expanderas för att tillgodose det kommande behovet 

av fler elever. 
 

På plankartan regleras att varje enskild förskola inom planområdet ska ha 
minst en sammanhållen friyta på 3000 kvadratmeter. Kommunens riktlinjer 
eller Boverkets rekommendationer beträffande friytor för förskolebarn ska 
tillämpas.    

Tillgänglighet 

Utbyggnad av gatustrukturen och gång- och cykelvägar inom planområdet 
kommer att innebära förbättrad tillgänglighet för både oskyddade 
trafikanter, barn, rörelsehindrade personer samt personer med nedsatt 
orienteringsförmåga. Nya trottoarer och gångvägar ska utformas enligt 
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kommunens riktlinjer för tillgänglighet. Ny bebyggelse ska enligt gällande 
regelverk utformas för att vara tillgänglig för exempelvis rörelsehindrade 
personer. Ny bebyggelse ska följa kommunens krav på 
tillgänglighetsanpassning samt föreskrifter och allmänna råd om utformning 
av byggnader som finns i Boverkets byggregler.  

Befintliga och tillkommande vägnätet inom planområdet ska uppfylla 
kraven på tillgänglighet för räddningstjänsten. Kravnivån är att avståndet 
från räddningstjänstens uppställningsplats av fordon till angreppsväg inte 
ska överstiga 50 meter. 

4.3 Natur 

Mark, vegetation och naturmiljö 

Markens nivå inom planområdet varierar mellan cirka +37 och +48 meter. 
Nordvästra delen av området, närmast Söderleden är klassat som regionalt 
intresse (björkhage) och kommunalt intresse (hällmark och aspmiljö).  

Naturen i området består i första hand av skogsområden i nordsluttning mot 
Söderleden, parkliknande miljöer på kvartersmark och enkelsidiga trädalléer 
utmed Vilbergsgatan som planterats då området exploaterades på 1960- och 
70-talen. En inventering av områdets natur har Örnborg Kyrkander Biologi 
& Miljö AB och Pro Natura gjort under våren 2016 på uppdrag av 
Norrköpings kommun. Naturen har klassificerats i fyra klasser (1-4) där 1 är 
högsta naturvärde och 4 innebär visst naturvärde. Inget område når upp till 
klasserna 1-2. Vissa träd har bedömts ha särskilt naturvärde, bland annat en 
poppel, en sälg och en asp i sluttningen mot Söderleden. Dessa bedöms inte 
påverkas av planförslaget. 
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 Figur 23: Identifierade skyddsvärda träd inom aktuellt programområde. Bild: 
Naturvärdesinventering, Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB. 
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Den nya detaljplanen motverkar inte befintliga och framtida 
grönstrukturkopplingar enligt översiktsplanen, se figur 24.   

Figur 24: Befintlig och framtida grönstruktur enligt översiktsplanen, planområdet är 
markerat med rött. Bild: Norrköpings kommun. 
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Planförslaget möjliggör byggnation av förskole- och skolverksamhet, och 
bostäder inom delar av området som enligt naturinventeringen hyser ”visst 
naturvärde” (klass 4), siffra 1 i figur 23. 

Figur 25: Delar av området med visst naturvärde (klass 4) som enligt planförslaget 
kommer att påverkas. Bild: Norrköpings kommun.  

Detta innebär att delar av hällmarksmiljöerna påverkas av exploateringen. 
Möjligheten till att nytta naturvärden inom området i pedagogiskt syfte och 
som en resurs i skolverksamheten bör beaktas i utformningen av framtida 
skolgård. En gestaltning som anpassar sig till grönska och topografi 
eftersträvas där naturen utgör en naturlig del av gårdsmiljön.  
 
Enligt naturinventeringen hyser delarna hällmarksmiljöer något lägre 
naturvärde jämfört med övriga delar som utgörs av den igenväxande 
björkhagen, vilket även speglas av klassningen i det kommunala 
naturvårdsprogrammet (klass 4 respektive klass 3). Igenväxande björkhagen 
kommer att beröras i mindre omfattning jämfört med hällmarksmiljöerna. 
Förutsättningarna för att på sikt både bibehålla och även utveckla 
naturvärdena i björkhagen är således goda förutsatt rätt skötsel och åtgärder.  

En kompletterande naturinventering har genomförts innan 
granskningsskedet med förslag på naturförstärkande åtgärder inom området 
som påverkas av exploatering.  
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Det föreslås åtgärder för att återskapa, förstärka (”lika för lika” principen) 
och nyskapa naturvärden i den björkhage som finns i området. Åtgärder som 
krävs för detta är gallring av befintlig skogsmiljö samt upprättande av en 
skötselplan för att upprätthålla en hävdregim i området (bete och/eller 
slåtter). Lämplig målbild för urgallringen för att återskapa björkhagen är 
exempelvis förhållandena som de såg ut runt 1974. Som synes fanns ett stort 
stig-nät i området tillsammans med en betydligt mer luckig skog 31974 
jämfört med 2018, vilket indikerar en betydligt högre hävdregim jämfört 
med dagens förhållanden. Förutom en initial urgallring av skogen krävs 
regelbundna röjningar och hävd av gräsmarker för att det önskvärda läget 
ska bibehållas. Ytterligare förslag på genomförbara förstärkande åtgärder 
som kan genomföras inom berört område men även med fördel inom övriga 
delar av planområdet är följande: 

• Uppsättning av holkar för fåglar och fladdermöss 

• Skapandet av högstubbar (”torrakor”) 

• Skapa hamlade träd 

• Nyplantering av träd 

• Veteranisering av träd 

• Skapa biodepåer  

                                                 

3 Luckighet. En lucka definieras som en yta utan huvudplantor/stammar där det ryms en 
kvadrat som är 2,5 gånger längre än medelavståndet mellan huvudplantorna eller 
stammarna på ytan, dock minst 5 meter. 
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På plankartan 
Varsamhet 
(befintlig 
bebyggelse) 

 

 Figur 26: Förslag på naturförstärkande åtgärder. Bild: Örnborg Kyrkander Biologi & 
Miljö AB. 

Kulturmiljö 
En antikvarisk inventering av planområdet har gjorts av Fredriksson 
arkitektkontor AB på uppdrag av Norrköpings kommun för att klarlägga 
områdets kulturhistoriska värde.  

Miljonprogrammets miljöer från 1960- och 70-talet har en viktig roll för en 
stor del av befolkningen, då den utgör uppväxtmiljö och hembygd för 
många. Av kulturhistoriska skäl är det värdefullt att synliggöra den tidens 
planeringsideal och ta tillvara dess fördelar.   

  k         Vid ändring av fasad ska särskild hänsyn tas till byggnadens form  
              och material, taklutning och färgsättning av fasadmaterial. 
 
    Befintliga byggnader i området är representativa för 1960 och 1970-talens 
    Bebyggelse och bör behandlas varsamt och med i lämpligt anpassat färg- 
    och materialval i samband med reparation, ombyggnad och tillbyggnad. 
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Fornlämningar 

En arkeologisk utredning har gjort av Arkeologikonsult på uppdrag av 
Norrköpings kommun för att utreda om det finns synliga fornlämningar och 
övriga kulturhistoriska lämningar belägna inom området samt ange 
eventuella ytor där fornlämningar kan finnas dolda under marken. 
Utredningen visar att inga registrerade fornlämningar är belägna inom eller i 
närheten av planområdet. Tvåhundra meter öster om planområdet finns 
uppgifter om en högliknande lämning som tagits bort vid byggnation. I 
norra delen påträffades ett par övriga historiska lämningar i form av två 
stenbrott, en husgrund samt två stenmurar som är sentida. Av dessa kommer 
förmodligen ett föremål att påverkas av exploateringen. Objektet är 
övergivet så pass sent att det inte skyddas enligt kulturmiljölagen. I samråd 
med länsstyrelsen har det konstaterats att inga ytterligare arkeologiska 
utredningar behöver genomföras.  

Om fornlämningar påträffas vid exempelvis markarbeten ska arbetet 
omedelbart avbrytas och kontakt tas med länsstyrelsen. 

Markens beskaffenhet 
Marken inom området består i huvudsak av ytligt berg eller berg-i-dagen 
samt sandig morän, enligt SGUs (Sveriges Geologiska Undersökning) 
jordartskarta. Lera förekommer i norr och söder. Inför bygglovsprövning 
och beslut om startbesked ska detaljerad geoteknisk undersökning göras 
som redovisar förutsättningar för schaktning, grundläggning med mera. En 
översiktlig geoteknisk utredning har gjort av konsultföretaget ÅF innan 
granskningen. Utredningen har beskrivit jordens materialegenskaper samt 
rekommendationer för grundläggning av byggnader, markarbeten och 
schakter. I utredningen skrivs anvisningar för det fortsatta 
projekteringsarbetet. 

 

Figur 27: Planområdet är markerat med en svart linje. Förklaring av färgfälten: röd = 
ytligt berg/berg-i-dagen, ljusblå = sandig morän och gul = lera. Bild: SGU:s WMS-tjänst. 
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4.4 Friytor 

Parkmark 
Vilbergsparken ligger i direkt anslutning till planområdet. Där finns olika 
lekytor anpassade efter barn i olika åldrar. Norrköpings kommun, 
samhällsbyggnadskontoret genom enheten infrastruktur, arbetar med ett 
projekt för att utveckla Vilbergsparken till en inbjudande stadsdelspark med 
plats för lek, avslappning, rörelse och socialt umgänge. 
Dagvattenanläggningen söder om planområdet utformas med 
släntlutningar för att främja säkerheten. 

Öster om planområdet finns rekreationsområdet Vrinneviskogen som utgör 
naturreservat och erbjuder olika aktiviteter.  

I övrigt finns några mindre lekplatser inom planområdet. Detaljplanen 
medger en allmän bostadsnära park med rekreationsmöjligheter för både 
barn och vuxna inom kvarteret Safiren. 

Den nya parkmiljön omfattar grönområde på båda sidor om befintlig 
cykelväg i kvarteret Safiren. Parkområdet på västra sidan består idag till stor 
del av öppna gräsytor, med en liten hällmark och några enstaka träd i söder. 
I parkens östra del finns en lekplats med fokus på de yngre barnen, olika 
typer av sittplatser, en boulebana och en mindre bollplan av grus. Det mesta 
av parkutrustningen är av äldre och av varierande kvalitet. Här finns även 
många stora, äldre träd och en del prydnadsplanteringar.  

I den planerade parken kommer en ny lekmiljö med en bredd av aktiviteter 
och en mötesplats för alla åldrar att skapas. Lekmiljön placeras mer centralt 
i parken jämfört med idag genom att leken läggs både invid den befintliga 
hällmarken och där den är idag. Parkens gångvägar rustas, belysningen 
förbättras och bouleplanen utökas. Fler sittplatser anläggs. Den befintliga 
bollplanen rustas med nya mål och bättre ytskikt. 

Alla befintliga större träd bevaras och kompletteras med ett flertal nya, både 
i väster där det idag är stora, öppna gräsytor, men även i öster för att få en 
större variation. Inom parken kommer cirka 30 stycken nya större träd 
planteras, som förutom att bidra till en trevligare parkmiljö då även blir del 
av en kompensationsåtgärd för de träd som kommer behöva tas ned i 
naturområdet norr om kvarteret. Fågelholkar kan sättas upp i befintliga träd, 
som ytterligare en kompensationsåtgärd. Det kommer företrädelsevis 
planteras inhemska ädellövträd i parken, men även ett fåtal prydnadsträd. 
Utöver träden så blir det en del nya planteringar i form av vindskyddande 
buskage, blommande perenner och lökväxter. 
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 På plankartan 
Vegetations-
bestämmelse 

Figur 28: Ungefärlig placering av den bostadsnära parken inom planområdet. Svart linje 
visar ungefärlig planområdesgräns. Vilbergsparken ligger i direkt anslutning söder om 
planområdet. Bild: Norrköpings kommun. 

Ett allmänt tillgängligt område för lek och park säkras med 
markanvändningsbeteckning PARK inom planområdet. 

Trädalléerna i området skyddas genom planbestämmelsen allé på 
plankartan. Dessa skyddas även av det generella biotopskyddet. Alla 
ingrepp i biotopskyddade miljöer kräver tillstånd från länsstyrelsen. 

  allé      Planterad trädrad ska bevaras. 

 

4.5 Gator och trafik 

Gatunät och kollektivtrafik 
Översiktsplan för Norrköpings stad antagen 2017 tar upp följande punkter 
beträffande utvecklingen av Gamla Övägen: 
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 På längre sikt i takt med att bebyggelsen förtätas söderut runt Gamla 
Övägen omvandlas vägen till stadsgata.  

 Kollektivtrafikens förutsättningar ska bibehållas och förbättras. 

 Kollektivtrafiken samt utryckningsfordons framkomlighet ska 
prioriteras. Eventuellt vägtrafikbuller ska hanteras.  

Gamla Övägen som ligger i direkt anslutning till stadsdelen Vilbergen är 
idag en stor genomfart för trafik som fortsätter vidare till E22 eller E4. 
Gamla Övägen fungerar även som infart till Norrköping från det sydvästra 
området av kommunen samt från orter i söder som bland annat Västra 
Husby och Östra Ryd. Gamla Övägen upplevs idag som en barriär ur gång- 
och cykelsynpunkt, där biltrafikens prioritet är tydlig.  
 
I det aktuella planarbetet föreslås att Gamla Övägen utvecklas till en 
stadshuvudgata där kollektivtrafik och akuttransporter till Vrinnevisjukhuset 
tillsammans med gång- och cykeltrafik, får ökad prioritet i gaturummet. 
Bebyggelse föreslås utmed Gamla Övägen i en skala som kännetecknar en 
stadsmiljö. Andra positiva konsekvenser av omvandlingen av Gamla 
Övägen till stadsgata är att bullernivåerna på Gamla Övägen kan minskas 
genom minskad hastighet. 
  
Inför samrådet av detaljplanen gjorde konsultföretaget SWECO en 
trafikutredning på uppdrag av Norrköpings kommun. Trafikutredningen har 
behandlat trafikalstring till följd av exploateringen. En analys av trafiknätet 
idag och framtida trafiknät har gjorts. Inför granskningsskedet har SWECO 
gjort ytterligare trafikutredning om hur Gamla Övägen kan få en mer 
stadsmässig karaktär. Utredningen ger förslag på sektion för Gamla Övägen, 
enligt sektionen och detaljplaneförslaget kommer Gamla Övägen att ha fyra 
körfält även fortsättningsvis. Den genomförda tekniska utredningen för 
Gamla Övägen säkerställer gatans framtida bredd med fyra körfält. Gatan 
kommer att ha en stadsmässig utformning med trädrader, och gång- och 
cykelvägar på bägge sidor av gatan, se bilden nedan. Körhastigheten skulle 
lämpligtvis kunna sänkas till 40 kilometer per timme på sträckan som berörs 
av detaljplanen. Det är samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur som 
ansvarar för att reglera hastigheten på vägen. 
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Figur 29: Förslag på sektion för Gamla Övägen. Bild: White arkitekter och Norrköpings kommun.  

Vilbergsgatan är idag ett huvudstråk för kollektivtrafik. Sträckan trafikeras 
av två stadsbusslinjer som med täta avgångar passerar området för att 
komma till ändhållplatsen, Vrinnevisjukhuset. I planförslaget föreslås att 
Vilbergsgatan omvandlas till en attraktiv stadsgata med bebyggelse längs 
gatan. Gatan byggs om till stadsgata med trädplantering, övergångsställen 
och gång- och cykelbanor. Se bilderna nedan som visar sektion för 
Vilbergsgatan. 
 
Vid tre platser längst med gatan (markerade i kartbilden nedan) där 
Vilbergsgatan ansluter till andra gator kommer små torgytor skapas, detta 
genom annan markbeläggning som skiljer sig från resterande asfalterad yta., se 
illustrationskarta. Detta skapar variation i sträckan och medför naturliga 
kopplingar mellan bägge sidorna samtidigt som det fungerar som en åtgärd för 
att sänka hastigheten. Dessa markeras som illustration på plankartan och 
illustrationskartan.  

 
                        

Figur 30: Kartbilden visar ungefärlig placering av platsbildningar på Vilbergsgatan.    
Bild: Norrköpings kommun.  
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Vilbergsgatan ska utfomas med trädplanteringar på båda sidorna, gång- och 
cykelväg på norra sidan och gångväg på södra sidan. En gräsremsa kommer 
att avskilja körytan från gångbanan, se bild nedan.  

Trädalléerna utmed Vilbergsgatan skyddas genom planbestämmelsen ”allé ” 
på plankartan. Dessa skyddas även av det generella biotopskyddet. I 
samband med upprustningen av gatan kommer att relevanta åtgärder för att 
träden ska må bra vidtas. Dessa åtgärder i kombination med att träden 
kommer att få mer utrymme att kunna växa i efter exploateringen, skapar 
bra förutsättningar för att öka trädens välbefinnade.  

Grundvattnnivån som är en mycket viktig aspekt för trädens överlevnad 
behöver dock beaktas i det fortsätta arbetet, särkilt viktigt om tillkommande 
husen ska ha källare och eller parkering under mark.  

                          
Figur 31: Förslag på sektion för Vilbergsgatan. Bild: White arkitekter och Norrköpings 
kommun. 

Urbergsgatan är en mindre primärgata inom planområdet vilken leder 
trafiken mot stadsdelens centrum.  

Det finns även minde kvartersgator vars ändamål är att förse bostäderna 
med korttidsangöring, sophantering, hämtning och lämning samt plats för 
utryckningsfordon.  

Rev. 
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Gång- och cykelvägar 

Vilbergen har ett bra utvecklat gång- och cykelnät som kopplar ihop de 
olika delarna. 

Planområdet korsas av ett befintligt huvudstråk för gång- och cykeltrafik 
som passerar genom kvarteret Safiren och kopplar samman stadsdelens 
centrum med andra stadsdelar, siffra 1 i bilden nedan. Denna gång- och 
cykelväg kommer enligt den nya detaljplanen att rustas upp och få högre 
kvalitet och standard. 
 
Planområdet omfattar även befintlig gång- och cykelväg som passerar 
fastigheten Safiren 2 och vidare till Vrinnevisjukhuset, siffra 2 i bilden 
nedan. Detta gång- och cykelstråk kommer att flyttas närmare gatan i 
samband med omvandlingen av Gamla Övägen till stadshuvudgata enligt 
planförslaget, istället för dagens passage genom bostadsområdet. Bilden 
nedan visar en översikt av befintliga gång- och cykelvägar samt bil- och 
kollektivstråk inom Vilbergen. 

Figur 32: Befintliga gång- och cykelvägar (blåmarkerat)samt bil- och kollektivstråk (grön-
och gulmarkerat) inom Vilbergen. Bild: SWECO 2016. 
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Figur 33: Komunala gång- och cykelvägar enligt planförslaget, rödmarkerade. 
Planområdet skrafferat. Bild: Norrköpings kommun. 

Kommunen säkerställer genom detaljplanen även framtida kopplingar för 
gång- och cykelvägar till andra sidan Gamla Övägen, se grön linje i bilden 
ovan.  

Parkering 
Parkeringsplatser ska ordnas inom kvartersmark inom den egna fastigheten 
eller i överenskommelse med andra fastighetsägare. 

Kommunens parkeringsriktlinjer gäller för planområdet4. Kommunen har 
som målsättning att uppmuntra och prioritera hållbara transportsätt, till 
exempel kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik som alternativ till 
bilåkande. Planområdet är väl försörjt i dagsläget med kollektivtrafik samt 
gång- och cykelvägar. I den nya detaljplanen har kommunen säkerställt 
andra framtida kopplingar för gång- och cykelvägar som till exempel utmed 
Gamla Övägen och Vilbergsgatan.  
 
Anordnande av markparkeringsplatser får inte innebära att kraven på grön- 
och gårdsyta minskas. Genom att ordna parkering till exempel i ett nedsänkt 
garage under en upphöjd gård kan flera parkeringsplatser skapas.   
                                                 

4 Riktlinjer för parkering i Norrköpings kommun – Parkeringsnorm för bil och cykel vi 
etablering och exploatering. Norrköpings kommun. Antagen i kommunfullmäktige 2017-
02-27. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 47(74) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2015/0077 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

På plankartan 
markens 
anordnande 

På plankartan 
markens 
anordnande 

På plankartan 
markens 
anordnande 

Enligt planförslaget kommer delar av befintliga markparkeringar inom 
planområdet att planläggas för bostäder. Ingen kantstensparkering kommer 
att tillåtas på kommunal gata. Parkering kommer att ordnas i form av en 
blandning av garage under mark, mindre markparkeringsytor i anslutning 
till kvartersgatorna samt att befintliga parkeringshus byggas om till större. 
Detaljplanen föreslår att befintliga parkeringshus byggs ut och byggs på för 
att möjliggöra flera parkeringsplatser. Det har gjorts en beräkning avseende 
behovet av antalet parkeringsplatser för planområdet enligt kommunens 
parkeringsnorm. Fastighetsägarna arbetar med en gemensam 
parkeringslösning för hela planområdet, med ett godkänt avstånd mellan 
bostäderna och parkeringsplatserna enligt kommunens parkeringsriktlinjer. 
Detaljplanen ställer minimikrav för parkering enligt kommunens 
parkeringsnorm viket fastighetsägarna har skyldighet att uppfylla. 
Cykelparkering förläggs på gårdar samt i bostadshusens entréplan och/eller 
souterrängplan. Utformning och placering av cykelparkeringar ska följa 
kommunen riktlinjer5.   

    Parkering: 

    Mindre markparkeringsytor där varje yta utgör en area på maximalt 300  
    kvadratmeter får anordnas i anslutning till kvartersgatan. 
    Parkeringsytorna separeras med vegetation och planteringar från 
    varandra.  
 

   Parkering ska anordnas under mark. Markparkeringsplatser ska inte 
   anordnas i angränsning till allmänplats. 
 

   ej markparkering:          Markparkeringsplats får inte finnas. Undantag för 
                                          handikapparkering. 
 

4.6 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 
Från och med 1 juni 2015 gäller förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Bullernivåer vid bostadsbyggnads fasad bör inte 
överstiga 55 dBA ekvivalent nivå. För en bostad om högst 35 kvadratmeter 
bör den ekvivalenta ljudnivån vid fasaden inte överskrida 60 dBA. Vid 
uteplats som anordnas i anslutning till byggnaden bör trafikbuller inte 
överstiga 50 dBA ekvivalent nivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 

                                                 

5 Riktlinjer för parkering i Norrköpings kommun – Parkeringsnorm för bil och cykel vid 
nyetablering och exploatering. Norrköpings kommun, antagen kommunfullmäktige 2017-02-
27. 
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Planområdet ligger i nära anslutning till Söderleden, Gamla Övägen och 
Vilbergsgatan med risk för trafikbullerstörning som följd. En 
bullerutredning har genomförts innan granskningsskedet som har 
kompletterats inför antagandet. Med de åtgärdsförslag som utredningen 
redovisar kommer lagkraven för trafikbuller att uppfyllas. Utredningen visar 
att inom området 2 i figur 34, är det svårast att uppfylla en skyddad sida på 
grund av att området ligger mellan Vilbergsgatan och Söderleden. 
Byggnaderna inom område 2 får ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA på 
fasader mot Söderleden och över 55 dBA på fasader mot Vilbergsgatan. 
Smålägenheter under 35 kvadratmeter uppfyller dock riktvärdet 65 dBA. 
Det skulle således vara möjligt att planera smålägenheter mot Söderleden 
och större lägenheter mot Vilbergsgatan. För att reducera ljudnivån från 
Söderleden så att riktvärdet 60 dBA ska uppfyllas för samtliga fasader och 
våningar visar utredningen att detta skulle vara möjligt med en bullerskärm 
utmed Söderleden (vid befintligt stängsel) som är lägst 3 meter högre än 
vägbanan. Plankartan medger även skola inom detta område. De ekvivalenta 
ljudnivåerna inom området för skolan  är över riktvärdet 50 dBA för 
skolgård. För att erhålla en skolgård inom området som uppfyller 50 dBA 
erfordras ett mer effektivt bullerskydd mot Söderleden än det som anges för 
bostäderna. Utredningen visar att riktvärdet kan uppfyllas även med en 
sluten bebyggelse som skydd mot Söderleden där innegården kan utgöra 
skolgård. 

Figur 34:område 2 markerat i rött. Bild: Norrköpings kommun. 

 

 

Rev. 
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På plankartan säkerställs detta enligt följande: 

Riktvärden för trafikbuller får inte överskridas. För bostäder med fasad 
som är utsatt för ljudnivåer som överskrider riktvärden ska skyddsåtgärder 
mot buller redovisas i samband med bygglov, se tillhörande 
bullerutredning.  

 
    m1                                         Skolbyggnad ska utformas som en sluten bebyggelse 
                                    som skydd mot Söderleden för att uppnå godkända  
                                    riktvärden för trafikbuller för skolgård. 
 
    m2                           Bostadsbebyggelsen ska uppföras som 
                                    bullerskyddsskärm mot buller från Söderleden så att 
                                    tyst sida uppnås, se tillhörande bullerutredning. 
 
    plank                       Bullerplank med minsta höjd 3,0 meter får anordnas  
                                    inom användningsområdet längs Söderleden. 
 

Markföroreningar  
En översiktlig markmiljöteknisk undersökning gjordes innan granskningen 
av konsultföretaget ÅF. Undersökningen visade att det fanns områden inom 
planområdet där föreningshalter överskrider Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för KM (känslig markanvändning) och i viss mån även MKM 
(mycket känslig markanvändning). En fördjupad underökning genomfördes 
innan antagandet. Kompletteringen syftar till att genomföra provtagning i 
fyra punkter kring tidigare provpunkt belägen i delområde A nära en 
befintlig förskola. Undersökningen har även kompletterats med en historisk 
beskrivning av vilka förorenande verksamheter som bedrivits i området 
samt redogörelse för om föroreningarna som påträffats vid tidigare 
undersökningar går att knyta till fyllnadsmaterialet eller om de förekommer 
i naturlig mark. 

PAH-H har påträffats i 3 av 4 provpunkter i den kompletterande 
undersökningen. Naturvårdsverkets generella riktvärde vid KM för PAH-H 
styrs av långtidseffekter för hälsa, främst avseende intag av växter. Om man 
antar att inga växter odlas på det förorenade området, skulle riktvärdet för 
PAH-H vara 2,5 mg/kg. Veterligen förekommer ingen direkt odling i den 
förorenade jorden på området, ”intag av växter” har bedömts därför 
motsvara en lägre andel än vad Naturvårdsverkets generella riktvärde antar. 
Halterna av PAH-H överskrider inte de hälsobaserade riktvärdena för 
hudkontakt eller intag av jord, damm, dricksvatten eller ånga. Vid 
markarbeten bör massor inom området omhändertas. Undersökningen 
förordar att tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare vid förskolan bör 
informeras om att halter över KM förekommer i ytlig jord på förskolans 
område. 

Rev. 

Rev. 
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Det finns tre identifierade potentiella förorenade områden i närheten av 
området, se figur 35. Väster om området finns objekt (A) identifierat till 
bransch ”bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier”. Cirka 180 meter 
sydväst om området finns objekt (B) riskklassat till 2, tillhörande bransch 
”Kemtvätt – med lösningsmedel”. Nordöst om området (C) finns identifierat 
objekt primärt tillhörande bransch ”Drivmedelshantering”. Av de 
identifierade förorenande verksamheterna har endast kemtvätten bedömts 
kunna ha viss miljörisk för undersökningsområdet. De andra 
verksamheterna som identifierats vid inventeringen har som allt bedömts för 
avlägsna för att påverka. Jordartskartan, jorddjupskartan och topografin 
tyder på att grundvattenströmningen inte är i nordlig riktning och därför inte 
mot planområdet. Planområdet ligger på en höjd och det är nära till berg. 
Kemtvätten ligger således nedanför planområdet.  

 
Figur 35: Karta över potentiellt förorenade områden. Bild: PM/kompletterande 
markundersökning ÅF-Infrastructur AB och Norrköpings kommun.  

Tungmetallerna (undantag kvicksilver) och PAH binds ofta hårt till partiklar 
och organiskt material i marken och sprids därför långsamt. Huvudsakliga 
spridningen är främst genom partikelbunden transport till exempel via 
grundvatten eller damning. Kvicksilver är mer spridningsbenäget då det kan 
påträffas dels flytande och dels i gasform. Förorenade fyllnadsmassor är 
vanligt förekommande i Norrköping och föroreningarna härstammar 
troligen från det fyllnadsmaterial som transporterats vid byggnation av 
området i mitten av 60-talet. Då tungmetaller och PAH binds hårt i marken 
och majoriteten av de förorenade delområdena består av dessa, är 
underlagrande naturlig mark troligtvis inte djupt förorenad. 

Rev. 
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Underrättelse om påträffade föroreningar ska delges tillsynsmyndigheten 
(enligt miljöbalken kapitlen 10 § 11). Vid omhändertagande av förorenade 
massor ska anmälan om avhjälpandeåtgärd delges tillsynsmyndigheten 
(enligt 28 § förordning 1998:899). 

Plankartan säkerställer att markföroreningar ska saneras innan startbesked 
ges. 

   Startbesked för ny- och ombyggnation får inte ges innan markföroreningar 
   har sanerats. 
 
 
   Innan markarbeten utförs ska en anmälan om avhjälpandeåtgärd lämnas 

   till miljö och hälsa inom samhällsbyggnadskontoret i enlighet med 28 § 
   förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 

Risk relaterad till transport av farligt gods på Söderleden 
En riskutredning har genomförts av ÅF-Infrastructure AB, Brand & Risk på 
uppdrag av kommunen i syfte att utreda och analysera risknivån. En 
riskutredning har bedömts nödvändig för att planområdet är nära beläget 
Söderleden som är en väg där farligt gods transporteras. Enligt 
detaljplaneförslaget är det minsta avståndet mellan leden och ny bebyggelse 
40 meter.  

Tidigare byggrätter i nordöstra delen av planområdet närmast Söderleden 
har tagits bort vilket resulterar till reducerad persontäthet i denna del som är 
närmast Söderleden. Byggrätter för centrum, bostäder och skola med ett 
avstånd på cirka 30 meter från Söderleden har även tagits bort. Nya 
byggrätter för markanvändning vårdboende inom nordvästra delen som var 
med i samrådsförslaget har även tagits bort och därmed en reducering av 
samhällsrisken som följd. Samhällsrisken är kopplad till både persontäthet 
och val av verksamhetstyp (hur många personer med behov av 
hjälp/nedsatt förmåga att agera själv vid en olycka). Bostäder med max 
tre våningar kvarstår dock på cirka 40 meters avstånd från Söderleden inom 
nordvästra delen av området. Det kortaste avståndet mellan bostäder och 
Söderleden  i nordöstra delen är cirka 49 meter. Baserad på den genomförda 
riskanalysen samt inbyggda skydd (nivåskillnaderna mellan planområdet 
och Söderleden och befintlig vegetation) är kontorets bedömning att ett 
minsta avstånd på 40 meter är acceptabelt ur riskaspekt.  

Vid projektering av ventilation ska Söderleden som riskfaktor beaktas. 
Friskluftsintag ska placeras på husens gårdssida beträffande husen utmed 
Gamla Övägen och Söderleden. Avgaser och partiklar får inte förekomma 
i tilluft 
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Risk för översvämning och Skyddsåtgärder 
Områdets känslighet för översvämningar vid extrema regn har undersökts 
genom att en hydraulisk modell tagits fram över området. I figur 36 
redovisas hur vatten samlas på ytan vid ett 100-års regn.  

Modellen visar att några av de planerade bostadshusen är placerade i 
områden där det finns stor risk för översvämning vid ett 100-årsregn. För att 
minska risken för översvämningar vid planerade byggnader kommer 
höjdsättning av fastighetsmark ha stor betydelse. Det är viktigt att utforma 
lågstråk så att dagvatten kan avledas ytledes till lägre belägen mark utan att 
risk för skador på befintliga och nya hus och anläggningar uppstår. I figur 
37 beskrivs hur rinnvägar i form av lågstråk bör anläggas i området för att 
säkra att extrema regn kan avledas säkert  

Lågstråk utformade enligt typsektion redovisat i figur 37 bör därför 
anläggas utmed flera byggnader i Norra Vilbergen för att avledning av 
ytvatten ska kunna ske utan att byggnader eller anläggningar riskerar att 
skadas. 
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På plankartan 
Skydd mot störning 

Figur 36: Höjdsättningsprincip för att undvika översvämningsrisk. Bild: Förprojektering 
och hydraulisk modell dagvatten, Ramböll Sverige AB. 

Figur 37: Förslag till lämplig placering av lågstråk för ytlig avledning av dagvatten.  
Färgade områden (blå) redovisar problemområden inom planområdet. Maximalt 
vattendjup vid 100-årsregn redovisas i blått (0,1 – 0,5 m). Bild: Förprojektering och 
hydraulisk modell dagvatten, Ramböll. 
 

  Skyddsåtgärder krävs mot översvämning vid extrema regn, se  
  planbeskrivning avsnitt 4.6 ”Störningar, hälsa och säkerhet”, Risk för  
  översvämning och Skyddsåtgärder. 
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På plankartan 
Skydd mot 
störning 

Luftkvalitet 

En luftutredning har genomförts av SWECO under samrådsskedet. 
Resultatet från spridningsberäkningarna visar på låga halter av kvävedioxid 
vid planområdet och att detaljplanen inte försvårar möjligheten att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Planområdets norra delar mot 
Söderleden uppvisar högst halter. Miljökvalitetsmålen som års- och 
timmedelvärde klaras både i nuläges- och i framtidsscenariot 2040. 
Partikelhalternas års- och dygnsmedelvärde förändras inte nämnvärt mellan 
de olika scenariona. Miljökvalitetsnormerna klaras dock för samtliga 
scenarion och antas inte vara begränsande i framtiden. Miljökvalitetsmålet 
rörande frisk luft, årsmedelvärde för partiklar, PM10 klaras i nuläget- och i 
2040 scenariot, men riktvärdet tangeras, vilket innebär att målet riskerar att 
överskridas. Det är de norra delarna mot Söderleden som riskerar att 
överskrida målet. Miljökvalitetsmålet för dygnmedelvärde klaras i båda 
scenariona. Förslagsvis kan entréer placeras bort från den utsatta sidan av 
huset som vetter mot Söderleden. Det är även att föredra om tilluften för 
ventilation inte tas från fasader som vetter mot Söderleden, utan från taknivå 
eller från andra sidan av byggnaden. Det vore fördelaktigt att bevara 
trädlinjen längs Vilbergsgatan. Detta då studier har kunnat påvisa att störst 
reducerande effekt uppnås vid kombination av ett fysiskt hinder, så som 
byggnader/bullerskärmar, och vegetation.  

Planområdet bedöms klara miljökvalitetsnormerna både i nuläget och för de 
beräknade framtidsscenariona. Sannolikheten för att de boende kommer att 
utsättas för halter av luftföroreningar som innebär risk för hälsa och säkerhet 
bedöms som låg. Dock finns det inte någon nivå under vilken inga negativa 
hälsoeffekter uppkommer, i synnerhet för partiklar. Därför ska så låga 
luftföroreningshalter som möjligt eftersträvas där människor vistas.  

   Vid projektering av ventilation ska Söderleden som riskfaktor beaktas. 
    Friskluftsintag ska placeras på husens gårdssida beträffande husen utmed  
    Gamla Övägen och Söderleden. Avgaser och partiklar får inte förekomma   
    i tilluft 
 

4.7 Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 
Det aktuella planområdet ligger inom Nodra AB:s verksamhetsområde för 
både vatten och spillvatten. Det befintliga ledningsnätet kommer att byggas 
ut för anslutning till ny bebyggelse. För att ge plats åt delar av bebyggelsen 
måste flera befintliga ledningar flyttas. Kostnaderna till följd av flytt av 
ledningarna står respektive byggherre för. 

Dagvatten och miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
Kommunen har upprättat riktlinjer för hantering av dagvatten antagna av 
kommunstyrelsen den 26 maj 2009. Fastighetsägaren är ansvarig för 

Rev. 
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hantering av dagvatten inom den egna fastigheten. Där förhållanden gör 
lokalt omhändertagande av dagvatten olämplig kan fastighetsägaren ansluta 
till det kommunala dagvattennätet.  

Planområdet ligger inom avrinningsområdet till Ljurabäck SE649488-
152435. Bäcken är starkt hydromorfologiskt påverkad och löper stora delar 
rätad och kulverterad i sin sträckning från Ensjön till mynningen av 
Bråviken vid Lindö kanal.  

Ljurabäck bedöms ha måttlig ekologisk status och ska enligt 
miljökvalitetsnormer för vatten ( MKN) nå god ekologisk status till 2027. 
Bedömningen av ekologisk status är baserad på näringsämnesstatus och 
kiselalger som båda indikerar övergödningsproblematik. Kemisk status 
bedöms vara god undantaget kvicksilver och bromerade difenyletrar 
(flamskyddsmedel). Vattendraget är inte väl undersökt gällande kemisk 
status utan generella antaganden om till exempel halten av kvicksilver är 
gjorda. 

Utifrån informationen i VISS är det uppenbart att ingen ökad tillförsel av 
kväve och fosfor bör ske till vattendraget, speciellt inte då det mynnar i ett 
kustvatten som Bråviken. Försiktighetsprincipen bör vidare gälla kring 
kemiska ämnen. Dagvattenåtgärder som minskar risken för att 
näringsämnen, partiklar och oljor når Ljurabäck bedöms vara väl 
motiverade att genomföra. 

En dagvattenutredning har gjorts av VAP VA-projekt AB med utgångspunkt 
från kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten. Planområdet 
avvattnas naturligt i två separata delområden, ett mot norr och ett mot söder. 
Mot norr avrinner ytor till trumman under Söderleden och mot söder via 
trumman under Gamla Övägen. Det finns ingen ordnad dagvattenbehandling 
utan dagvattnet avbördas via stuprör, rännstensbrunnar, dagvattenledningar 
och över markytor direkt till ovan beskrivna trummor utan fördröjning. Det 
samlade dagvattnet från området leds därefter kulverterat i stadens 
dagvattennät till recipienten Ljurabäck.  
 
I utredningen föreslås i samband med kompletteringen av bostadsområdet 
att dagvattnet behandlas i två våtmarker/utjämningsmagasin, en för det 
norra och en för det södra området. Magasinen utformas som våta dammar 
med en permanent vattenyta för att också ge en god reningseffekt för mindre 
regntillfällen. Utjämningsvolymen skapas genom att det finns en 
regleringsamplitud över den permanenta vattenytan. För det södra området 
kommer utjämningsvolymen delvis att ordnas genom uppdämning av 
normalt torr markyta. 
 
Genom föreslagen behandling av dagvatten kommer flödet i nedströms 
dagvattenledningar att minska kraftigt vid det dimensionerande 20-
årsregnet. Befintliga instängda områden vid byggnader ska åtgärdas genom 
att markytor sänks så att en ytavrinning i stråk kan ske. Nyanlagda 
byggnader anpassas genom höjdsättning av golvnivå i markplan och 
anslutande markytor, så att instängda områden vid ytavrinning undviks. 
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Rening av dagvatten ska ske i nyanlagda permanenta dammar, en för 
vartdera delområdet, vilka samtidigt fungerar som utjämningsmagasin vid 
det dimensionerande 20-årsregnet. Föroreningsmängden i dagvattnet efter 
exploatering kommer att minska med 50-60 procent för de flesta parametrar, 
jämfört med den nuvarande föroreningsbelastningen.  
 

Figur 38: Placering av dagvattendammarna markerade i blått. Bild: Norrköpings kommun. 

Samhällsbyggnadskontoret genom enheten stadsmiljö arbetar med ett 
projekt för att utveckla Vilbergsparken. Tanken är att utjämningsmagasinet i 
söder ska utformas som en öppen damm som ska vara en del av en större 
damm i Vilbergsparken. Målet med dagvattenanläggningen är att den kan 
bidra med vattenvärden till parken och bli en del av Vilbergens 
stadsdelspark. Dammen ska utformas med släntlutningar som säkerställer 
dammenssäkerhet. 
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Figur 39: Illustrationsbild över möjlig utformning av dagvattendammen i Vilbergsparken..                      
Bild: Pontarius 2017. 

Den planerade dagvattendammen på norra delen kommer ha sin funktion 
som utjämnings- och fördröjningsmagasin och har reglerats på plankartan 
genom egenskapen ”dagvatten” inom naturområdet. Valet av byggmaterial, 
färg och beläggningar vid utformningen av dagvattenmagasinet är viktigt 
eftersom de kan vara en källa till föroreningar som sedan belastar 
dagvattnet, se kommunens riktlinjer för dagvattenhantering för mer 
information. Dammen ska utformas så att en hög säkerhetsnivå uppnås. 

El 
E.On Elnät Sverige AB distribuerar el i området. Befintlig 
transformatorstation inom fastigheten Vilbergen 1:8 behöver flyttas i 
samband med att detaljplanen genomförs. 

Behov av ytterligare en transformatorstation finns i området med placering 
inom fastigheten Safiren 2.  

Tele 
Telekablar finns inom området. Telenätet kommer att behöva byggas ut 
vartefter området bebyggs. 

Bredband 
Fiberkabel till bredband ligger i nära anslutning till planområdet. 

Energiförsörjning 
Kommunen har som målsättning att uppvärmningen ska ske på ett så 
miljövänligt sätt som möjligt samt att energianvändningen ska minimeras.  

Rev. 
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Fjärrvärmeledningar finns i närheten av planområdet med 
anslutningsmöjlighet. Alternativa förnyelsebara uppvärmningsformer bör 
prövas för att undvika en kraftigt ökad elanvändning. 

Avfall 
Det är Nodra AB som ansvarar för insamling och behandling av 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. I kommunen finns också 
återvinningsstationer. En återvinningsstation är en insamlingsplats där 
utsorterade förpackningar samt tidningar och småbatterier kan lämnas till 
återvinning. Närmsta återvinningsstationer ligger i stadsdelens centrum. 
Detaljplanen möjliggör byggrätter för miljöhus inom planområdet för både 
befintliga- och tillkommande hus enligt planförslaget. De avfallsslag som 
det minst ska dimensioneras för i flerbostadshus är brännbart avfall, 
matavfall, grovavfall, elavfall och farligt avfall. Det bör även finnas 
utrymme för förpackningar av papper, plast, färgat och ofärgat glas, metall 
samt tidningar. Norrköpings Vatten och Avfall AB:s riktlinjer för 
arbetsmiljö och tillgänglighet för avfallshantering i Norrköpings kommun6 
ska följas vid utformning av vägar, vändplatser, soprum i byggnader, och 
miljöhus med mera. Där vändplatser av rekommenderad storlek inte kan 
ordnas ska ett gemensamt hämtningsställe anläggas på lämplig plats där 
genomfart eller tillräcklig stor vändplats kan ordnas.  

5. 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 särskilda lag. 

5.1 Preliminär tidplan 

Detaljplanearbete 
Planuppdrag: 21 april 2015 

Plansamråd: 8 februari 2017– 29 mars 2017 

Granskning: 17 december 2018- 21 januari 
2019 

                                                 

6 Riktlinjer för arbetsmiljö och tillgänglighet för avfallshantering i Norrköpings kommun. 
Norrköpings Vatten och Avfall AB. 

http://www.norrkoping.se/miljo-natur/avfallshantering/atervinningsstationer/
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Antagande i kommunfullmäktige (KF) 30 september 2019 

Detaljplan laga kraft: November 2019 

Genomförande, allmän plats 
Projektering allmän plats och VA: Våren 2020 

Entreprenadupphandling,  
allmän plats och VA: Hösten 2020 

Fastighetsregleringar: 2020 

Utbyggnad av bostadsnära park: 2021 

Utbyggnad av gata, VA med mera: 2023- 

Genomförande, kvartersmark 
Marktilldelning, kommunägd mark: 2021 

Fastighetsbildning: 2020 

Husbyggnad: 2021- 

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. 

5.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 

Allmän plats 

Norrköpings kommun, genom tekniska nämnden, ska vara huvudman för 
gator, park och andra allmänna platser. Kommunen är ansvarig för 
utbyggnad samt för drift och underhåll. 

Genomförandet leds och samordnas av Norrköpings kommun, 
samhällsbyggnadskontoret, projekt, upphandling och juridik som även 
ansvarar för den tekniska kontrollen av gator, torg och allmänna 
anläggningar.  

Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 
kvartersmark samt för fastighetsbildning, inklusive bildande av eventuella 
gemensamhetsanläggningar. 
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Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Nodra AB är huvudman för de allmänna vatten- och 
avloppsanläggningarna 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, fiber mm 
E.ON Energidistribution AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera 
Skanova Access AB är huvudman för telenätet.  

För att säkerställa elförsörjningen i området kommer en ny 
transformatorstation att anläggas inom kvartersmark.  

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. 

Fastighetsbildning  
Fastighetsbildningsåtgärder handläggs av 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 erfordras. Nybyggnadskarta 
beställs hos samhällsbyggnadskontoret, geografisk information. 

5.3 Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 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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5.4 Genomförande inom allmän plats 
Åtgärder som planeras inom allmän plats är standardhöjande åtgärder på 
befintlig gång- och cykelväg, flytt av gång- och cykelväg, nyanläggning av 
bostadsnära park samt ombyggnation av Vilbergsgatan, Urbergsgatan och 
Gamla Övägen.   

Den bostadsnära parken kommer att bli en plats för alla åldrar med ny 
lekmiljö, bouleplan och plats för rekreation.  

Huvudgatorna Vilbergsgatan och Urbergsgatan kommer att byggas om för 
att skapa attraktiva stadsgator med trädplanteringar och gång- och 
cykelbanor. Vid tre korsningspunkter längs Vilbergsgatan kommer 
markbeläggningen att skilja sig från övriga gatan för att skapa en torgkänsla.  

Gamla Övägen omvandlas till en stadshuvudgata där gång- och cykelväg 
placeras intill gatan och trädalléer planteras.  

Förprojektering av de planterade åtgärderna på allmän plats har utförts i 
samband med upprättande av detaljplan.  

Detaljprojektering och utbyggnad av park, gator och övriga anläggningar på 
allmän platsmark påbörjas genom beställning till enheten projekt från 
enheten exploatering, båda inom samhällsbyggnadskontoret, som samordnas 
med projektering och utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt med 
respektive ledningshavare inom området. 

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). 

Utbyggnaden av allmän plats ska utföras i etapper. Genomförandet kräver 
samordning med genomförandet inom kvartersmark.  

5.5 Genomförande inom kvartersmark 
Inom kvartersmark ska nya flerbostadshus och stadsradhus uppföras där 
detaljplanen även möjliggör påbyggnation av befintliga byggnader. Totalt 
innebär det närmare 700 lägenheter med blandad upplåtelseform. 
Detaljplanen möjliggör skolverksamhet samt centrumverksamheter på flera 
platser. En befintlig förskola ges möjlighet till utökning. 

Transformatorstation inom Vilbergen 1:8 samt Smaragden 2 kommer att ges 
nya lokaliseringar. Ytterligare en ny transformatorstation möjliggörs inom 
Safiren 2. 

Utbyggnad inom kvartersmark kommer att ske etappvis och bedöms pågå  
från 2021 till 2027. Utbyggnad inom kvartersmark behöver samordnas med 
kommunens utbyggnad av allmän plats.   
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Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om 
startbesked har tagits. Respektive byggherre är ansvarig för allt 
genomförande inom kvartersmark. 

För byggrätterna längs Gamla Övägen är genomförandet beroende av 
ombyggnation av Gamla Övägen.  

5.6 Kommunens marktilldelning 
Det kommunägda kvarteret för bostäder och skola norr om Vilbergsgatan 
kommer i första hand att utredas närmare av det kommunala bolaget 
Norrevo Fastigheter AB som förvaltar och utvecklar bl.a. skolor och 
vårdboenden i Norrköping. Möjlighet finns att inom området bygga skola 
eller servicelägenheter.  

Resterande mark kommer att överlåtas till byggherrar för genomförande av 
bostadsbebyggelse. Markanvisning kommer att ske genom 
tävlingsförfarande eller genom direkttilldelning. Kommunen, genom 
samhällsbyggnadskontoret, enheten exploatering, kommer att inbjuda till 
tävling alternativt till intresseanmälan om direkttilldelning.  

Vid marktilldelning tecknas ett marköverlåtelseavtal med byggherren. 
Avtalet reglerar marköverlåtelsen, den planerade byggelsens utformning, 
kommunens anvisningar och krav samt parternas ansvars- och 
kostnadsfördelning i genomförandet av exploateringen. 

5.7 Avtal 
Plankostnadsavtal och föravtal har tecknats av kommunen och byggherrarna 
gällande detaljplanearbetets kostnader samt villkor för dess genomförande.  

Kommunen, genom samhällsbyggnadskontoret, exploatering, kommer att 
teckna exploateringsavtal med varje fastighetsägare avseende 
marköverlåtelser, kostnads- och ansvarsfördelning. Exploateringsavtalen ska 
vara undertecknade innan kommunfullmäktige fattar beslut om 
godkännande av detaljplaneförslaget. 

5.8 Tekniska utredningar 

Följande utredningar har upprättats. Se även referenser i slutet av 
planbeskrivningen. 

• Arkeologisk förundersökning 

• Bullerutredning 

• Dagvattenutredning 

• Förprojektering av allmänna gator och gång- och cykelvägar 

• Förprojektering dagvattenanläggning 
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• Geoteknisk- och markmiljöundersökning 

• Kompletterande markmiljöundersökning 

• Kompletterande rapport till naturinventering: förslag till 
kompensationsåtgärder 

• Kulturmiljöinventering 

• Naturvärdesinventering 

• Riskutredning relaterad till Söderleden 

• Trafikutredning 

• Trafikanalys av korsningspunkten Gamla Övägen/ Vilbergsgatan i  
Norrköping 

6. Genomförandets konsekvenser  

6.1 Inverkan på miljön 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när 
en detaljplan ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg, 
behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller 
ändringens genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Om så är 
fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomföras. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en betydande 
miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
upprättas. Sammantaget kommer planens genomförande att ha en positiv 
påverkan då utvecklingen av området leder till ett bättre utnyttjande av 
befintlig infrastruktur och bättre hushållning av mark. 

6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ägoförhållanden 
Inom planområdet finns totalt 9 fastigheter. Fastigheterna Topasen 1 och 2 
ägs av Rikshem Malm AB. Heimstaden AB är via dotterbolag ägare till 
Smaragden 1, Safiren 1 och Safiren 2. Smaragden 2 ägs av WF i Norrköping 
AB. E.ON Elnät i Sverige AB äger fastigheten Vilbergen 1:8. Resterande 
mark ligger inom de kommunägda fastigheterna Vilbergen 1:1 och Vrinnevi 
5:5.  
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Figur 40: Fastighetskarta där kommunägd mark är rosa. Bild: Norrköpings kommun. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 
Detaljplanen medför att mark som tidigare har varit allmän plats nu 
planläggs för bostäder och skola. Dessutom medför detaljplanen att mark 
som tidigare har varit kvartersmark nu kommer att bli allmän platsmark.  

Detaljplanen ska genomföras genom att markområden överförs mellan 
fastigheter genom fastighetsreglering och nya bostadsfastigheter kan bildas 
genom avstyckning. Fastighetsbildning sker genom lantmäteriförrättning.  

Fastighetsreglering som krävs för att genomföra detaljplanen visas i figur 41 
och tabell nedan. Ansökan görs av Norrköpings kommun och respektive 
fastighetsägare.  

Avstyckning inom kvartersmark sker på initiativ av respektive 
fastighetsägare. Den planerade förskolan i västra området kommer att 
avstyckas till en separat fastighet.  
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Figur 41: Kartan visar de områden (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M och N) inom 
planområdet som berörs av fastighetsreglering. Bild: Norrköpings kommun. 
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Fastighet Fastighetsreglering Användning 
Smaragden 1 Markområde A överförs till Vilbergen 1:1 Allmänplatsmark 

Smaragden 2 Markområde M överförs till Vilbergen 1:1 Allmänplatsmark 

Safiren 1 Markområde B överförs till Vilbergen 1:1 

Markområde D överförs till Vilbergen 1:1 

Markområde J tillförs från Vilbergen 1:1 

Allmänplatsmark 

Allmänplatsmark 

Kvartersmark 

Safiren 2 Markområde C överförs till Vilbergen 1:1 

Markområde E tillförs från Vilbergen 1:1 

Markområde F överförs till Vilbergen 1:1 

Markområde G tillförs från Vilbergen 1:1 

Markområde L överförs till Vilbergen 1:1 

Markområde N tillförs från Vilbergen 1:1 

Allmänplatsmark 

Kvartersmark 

Allmänplatsmark 

Kvartersmark 

Allmänplatsmark 

Kvartersmark 

Topasen 2 

 

Markområde H överförs till Vilbergen 1:1 

Markområde K tillförs från Vilbergen 1:1 

Allmänplatsmark 

Kvartersmark 

Vilbergen 1:1 Markområde A tillförs från Smaragden 1 

Markområde B tillförs från Safiren 1 

Markområde C tillförs från Safiren 2 

Markområde D tillförs från Safiren 1 

Markområde E överförs till Safiren 2 

Markområde F tillförs från Safiren 2 

Markområde G överförs till Safiren 2 

Markområde H tillförs från Topasen 2 

Markområde J överförs till Safiren 1 

Markområde K överförs till Topasen 2 

Markområde L tillförs från Safiren 2 

Markområde M tillförs från Smaragden 2 

Markområde N överförs till Safiren 2 

Allmänplatsmark 

Allmänplatsmark 

Allmänplatsmark 

Allmänplatsmark 

Kvartersmark 

Allmänplatsmark 

Kvartersmark 

Allmänplatsmark 

Kvartersmark  

Kvartersmark  

Allmänplatsmark 

Allmänplatsmark 

Kvartersmark 

 
 
Ledningsrätt 

Inom fastigheten Smaragden 2 finns en befintlig ledningsrätt för tele till 
förmån för Teliasonera AB, aktbeteckning 0580K-209/05.1.   

Nya ledningsrätter bör skapas till förmån för allmänna vatten- och 
avloppsledningar samt fjärrvärmeledningar.   
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Servitut 
Befintliga servitut 
Inom fastigheten Topasen 2 finns avtalsservitut för parkeringsplats som 
gäller till förmån för Topasen 1, aktbeteckning 69/4744.  

Ett flertal avtalsservitut för allmänna behov såsom vattenledningar eller 
gångvägar finns inom planområdet. Syftet är att dessa ska upphävas för att 
behovet istället kan tillgodogöras med allmän platsmark eller ledningsrätt. 
Ansökan för upphävande av servituten kommer att lämnas in till 
lantmäterimyndigheten i samband med genomförandet av detaljplanen. De 
servitut som bedöms kunna upphävas listas nedan.  

Servitut för vattenledning till förmån för Borg 11:6 som belastar Smaragden 
2, aktbeteckning 05-IMI-66/2609. 

Servitut för väg till förmån för Rådstugan 13 som belastar Smaragden 2, 
aktbeteckning 05-IMI-66/2610. 

Servitut för transformatorstation till förmån för Triangeln 10 och Triangeln 
14 som belastar Smaragden 2, aktbeteckning 05-IMI-67/971. 

Servitut för ledning till förmån för Borg 11:6 som belastar Smaragden 1, 
aktbeteckning 05-IMI-67/561. 

Servitut för ledning till förmån för Borg 11:6 som belastar Smaragden 1, 
aktbeteckning 05-IMI-68/305. 

Servitut för område till förmån för Rådstugan 13 som belastar Safiren 1, 
aktbeteckning 05-IMI-69/1792. 

Servitut för ledning till förmån för Borg 11:6 som belastar Safiren 2, 
aktbeteckning 05-IMI-68/306. 

Servitut för gångväg till förmån för Rådstugan 13 som belastar Safiren 2, 
aktbeteckning 05-IMI-68/306A. 

Servitut för gångväg till förmån för Rådstugan 13 som belastar Safiren 2, 
aktbeteckning 05-IMI-69/1793. 

Servitut för gång- och cykelväg till förmån för Vilbergen 1:1 som belastar 
Safiren 2, aktbeteckning 05-IMI-13/21557. 

Servitut för ledning till förmån för Borg 11:6 som belastar Topasen 1 och 
Topasen 2, aktbeteckning 05-IMI-67/366. 

Servitut för ledning till förmån för Borg 11:6 som belastar Topasen 2, 
aktbeteckning 05-IMI-67/372. 
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Tillkommande servitut 
Inom Safiren 2 finns ett område som är markerat med x i plankartan, se 
figur 39. Servitut ska bildas till förmån för kommunal fastighet för att 
möjliggöra allmänhetens passage över den privatägda kvartersgatan. Avtal 
tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren. 

 
Figur 42: Kartan visar x-område markerat med rött. Bild: Norrköpings kommun. 

Servitut kan komma att behövas för att tillgodose parkeringsbehovet inom 
vissa fastigheter. I dessa fall tecknas separata avtal mellan berörda parter. 

Markavvattningsföretag 

Delar av planområdet berörs av ett markavvattningsföretag som bildades 
1906, aktnummer 05-NKG-356. Syftet var att anlägga avloppsdike för 
torrläggning av mark. Eftersom Nodra AB är ansvariga för 
dagvattenhanteringen i området kvarstår inte behovet av dikningsföretaget. 
Kommunen, genom samhällsbyggnadskontoret, exploatering, har träffat 
avtal mellan de fastighetsägare som är berörda om att avveckla 
dikningsföretaget. Mark- och miljödomstolen som har beslutat i enlighet 
med kommunens ansökan om avveckling.  

6.3 Ekonomiska konsekvenser 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 
Samtliga kostnader inom kvartersmark står respektive fastighetsägare för. 
De kostnader som avses är byggnation av nya bostäder, eventuell 
ledningsflytt, markberedning, etc. 

Norrköpings kommun får intäkter till följd av markförsäljning och 
exploateringsbidrag. 

Allmän plats, kostnader och finansiering 
Ombyggnation av Vilbergsgatan och Urbergsgatan ska samfinansieras av 
byggherrarna och Norrköpings kommun, via Tekniska nämnden, med 
hälften vardera.  
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Anläggande av bostadsnära park samt upprustning av gång- och cykelväg 
ska i sin helhet finansieras av intäkter från exploateringsbidrag enligt 
exploateringsavtal. De faktiska kostnaderna faktureras till respektive 
byggherre i enlighet med överenskommen fördelningsnyckel.  
 
Ombyggnaden av Gamla Övägen samt en framtida utbyggnad av spårväg 
ska i sin helhet finansieras av Tekniska nämnden genom särskilt tilldelade 
medel.  
 
Driftskostnader 
Drift och underhåll av allmän plats inom detaljplanen bekostas med 
skattemedel. Norrköpings kommun genom samhällsbyggnadskontoret, 
enheten drift och underhåll har skötselansvar för allmän plats i området. 
Driftkostnaderna bedöms öka i samband med att den allmänna platsmarken 
kompletteras med en park samt att en standardhöjning av gång- och 
cykelväg görs.  

Vatten och avlopp 
Kostnaden för anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet 
finansieras genom anslutningsavgift enligt gällande VA-taxa. För 
anläggandet av dagvattendammar och andra fördröjningsmagasin för 20-
årsregn finansieras detta av Nodra AB. Kostnader för ledningsdragning på 
tomtmark tillkommer för respektive fastighetsägare. 
 
Driftskostnader 
Drift och underhåll finansieras genom brukningsavgifter enligt gällande 
VA-taxa.  

El/energi och tele med mera 
Anslutnings- och bruksavgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål av 
ledningsägare och operatörer.  

Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 
Ersättningar för marköverföringar och bildande, respektive upphävande av 
servitut, bestäms genom överenskommelse mellan berörda parter. Mark som 
enligt kommande detaljplan ska utgöra allmän plats ska överlåtas till 
kommunen utan att kommunen belastas med marklösenkostnader. 

Kostnader för bildande av ledningsrätt svarar respektive ledningsägare för.  

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

Inom Norrköpings kommun har samhällsbyggnadskontoret ingått en 
överenskommelse med byggherrarna beträffande finansiering av detaljplan. 
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Byggherrarna är därmed befriade från planavgift i samband med debitering 
av bygglovsavgift.   

6.1 Sociala konsekvenser 
Tätare bebyggelse och mer vistelse i området innebär en ökad upplevd 
trygghet. Variation i bebyggelsetyp och förstärkning av grönstrukturen med 
fler funktioner, exempelvis lekplatser, bidrar till att människor med olika 
bakgrund och ålder kan bo i området.  

Barnperspektiv  
Planområdet möjliggör en bostadsnära park som ska utformas utifrån bland 
annat ett barnperspektiv. Parken ska erbjuda varierade upplevelser för barn 
som bor inom planområdet samt för barn från andra delar av staden. 
Upprustning av befintlig gång- och cykelväg som korsar planområdet 
kommer att förbättra tillgängligheten och säkerheten för bland annat barn 
från såväl området som andra stadsdelar. Detaljplanen möjliggör en 
utökning av den befintliga förskoleverksamheten.  

Jämställdhet och jämlikhet 
Planen möjliggör olika bebyggelsetyper och ambitionen är att området ska 
erbjuda olika upplåtelseformer, det sistnämnda kan dock inte regleras i 
detaljplan. Detta skapar förutsättningar för jämlikhet då personer med olika 
socioekonomisk status får möjligheten att kunna bo i området. Förskola 
finns inom planområdet och området är välförsörjt med kollektiv- samt 
gång- och cykeltrafik. Varierande rekreationsmöjligheter finns i närområdet 
vilket gynnar olika befolkningsgrupper som till exempel äldre, kvinnor, 
barn, personer med funktionsnedsättning, resurssvaga och billösa. Möjlighet 
till barnomsorg i närheten av det egna boendet främjar jämställdhet i 
Vilbergen eftersom det underlättar lämning och hämtning av barn i det 
vardagliga livet. En välfungerande barnomsorg ger småbarnsföräldrar en 
ökad möjlighet att kunna arbeta utanför hemmet. En förskola inom 
gångavstånd ökar tryggheten. 

6.2 Konsekvenser för stadens attraktivitet 
Detaljplanens genomförande bidrar till en ökad attraktivitet för staden i sin 
helhet. Föreslagen placering av bebyggelsen bedöms bidra positivt till 
upplevelsen av gatu- och stadsmiljön.  

Bostadsbyggande i närheten av innerstaden gynnar användandet av hållbara 
transportmedel, exempelvis kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. 
Förtätning med bostäder i närhet av förskolor, andra kommersiella 
verksamheter och övriga arbetsplatser skapar förutsättningar för minskade 
avstånd mellan de boende och service.  
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7. Medverkande 

7.1 Tjänstemän 
Planhandlingar har upprättats av Azita Taheri, planarkitekt, 
samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering. 

Detaljplanen har utarbetats i samverkan med följande tjänstemän inom 
Norrköpings kommun:  
 
Lisa Nyström, samhällsbyggnadskontoret, exploatering 
Magnus Sandberg, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
My Plantin Wantell, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
Elisabet Manfred, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 
Maja Pålsson, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 
Maria Rothman, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 
Martin Schmitt, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur  
Oskar Arwidsson, Nodra AB, Nova nät 
Nicolina Magnusson, Nodra AB, Nova nät 
Nirmala Kahrimanovic, samhällsbyggnadskontoret, bygglov 
Anna Gustavsson, samhällsbyggnadskontoret, miljöskydd  
Carolina Rådmyr, samhällsbyggnadskontoret, miljöskydd 
 
 
 
 
Samhällsbyggnadskontoret 

Anna Vernersson Azita Taheri 
gruppledare detaljplanering  planarkitekt 
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