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Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av 
flerbostadshus. Det är viktigt att nya byggnader får hög arkitektonisk 
kvalitet och att platsen gestaltas väl. Vidare är syftet att möjliggöra för en 
vändplan och att säkerställa åtkomst till kvarteret Terrassen.  

Detaljplanen möjliggör cirka 130 lägenheter i fyra till sex våningar.  

Planområdet är en del av ett större förtätningsprojekt i stadsdelen Hageby 
som bland annat omfattar kvarteren Portlåset, Balkongen och Terrassen. 
Projektet omfattar även allmänna ytor i form av ett nytt torg söder om 
kvarteret Terrassen samt ett parkstråk söder om kvarteren Portlåset och 
Balkongen.  

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.  

Detaljplanen bedöms inte leda till en betydande miljöpåverkan.  

Detaljplaneprocessen genomförs med standardförfarande.  

Detaljplanen innebär utbyggnad av allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap.   
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1. Inledning 

1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta i skala 1:500 med bestämmelser. 

Till planhandlingarna hör även: 
• Planbeskrivning 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan  
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse  
• Granskningsutlåtande  

 

Plankartan är juridiskt bindande. 

Beskrivning av ändringar som gjorts i planbeskrivningen finns i 
samrådsredogörelsen och granskningsutlåtande.  

1.2 Planprocessen – en översikt av standardförfarande 
Den aktuella detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan-och 
bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

Figur 1. Planprocessen, Standardförfarande. Processkarta: Norrköpings kommun.  

Planprocessen börjar när en intressent begär en ny eller ändrad detaljplan. 
Intressenten kan till exempel vara en privatperson, ett företag eller 
kommunen själv. Ett program kan göras vid behov av tydligare inriktningar 
för det fortsatta detaljplanearbetet. I detta fall har ett program inte bedömts 
behövas.  

Ett samrådsförslag av detaljplanen upprättas och skickas ut för samråd med 
länsstyrelsen, kommunala lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, 
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berörda fastighetsägare, kommunala enheter, med flera. Planförslaget 
bearbetas bland annat efter de synpunkter som lämnats under samrådstiden. 
Därefter ställs förslaget ut för granskning. 

När granskningstiden är slut kan planförslaget bearbetas igen innan 
antagande i samhällsplaneringsnämnden. För att ha rätt att överklaga den 
antagna detaljplanen måste skriftliga synpunkter ha lämnats in till 
kommunen senast innan granskningstiden gått ut.  

2. Planens huvuddrag 

2.1 Planområdet 
Planområdet ligger inom stadsdelen Hageby cirka 1,5 kilometer söder om 
centrala Norrköping, se figur 2. Det är en del av ett viktigt 
förtätningsprojekt för att knyta Hageby mot centrala staden.  

Figur 2. Planområdets lokalisering i Norrköping. Planområdet markerat med rött. 
Karta: Norrköpings kommun.  

Planområdet, se figur 3, är väl synligt från stora trafikleder som Söderleden, 
nordväst om planområdet, och Hagebygatan, sydväst om planområdet. I 
sydöst planeras ett framtida parkstråk och i nordöst byggs kvarteret 

Planområde 
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Balkongen. Planområdet uppgår till cirka 6 000 kvadratmeter och innefattar 
fastigheterna Portlåset 2 och del av Hageby 4:2.  

Tre officialservitut gällande väg och avloppsledningar till förmån för 
fastigheten Portlåset 2 belastar fastigheten Hageby 4:2.  

Figur 3. Planområdet markerat med rött. Kvarteret Balkongen byggs just nu, för 
kvarteret Terrassen tas bygglovshandlingar fram. Karta: Norrköpings kommun.  

2.2 Planens syfte och bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av 
flerbostadshus. Det är viktigt att nya byggnader får hög arkitektonisk 
kvalitet och att platsen gestaltas väl. Vidare är syftet att möjliggöra för en 
vändplan och att säkerställa åtkomst till kvarteret Terrassen.  

Behovet av detaljplan grundas på ett markanvisningsavtal som kommunen 
har tecknat med CoAm Holding AB, dotterbolag till Grundingen AB, för del 
av Hageby 4:2. Samma bolag har förvärvat fastigheten Portlåset 2. Dessa 
ytor utgör kvartersmark inom planområdet. Avtalet är tecknat med den 
exploatör som redan förvärvat angränsande fastigheter Balkongen 1 och 
Altanen 1.  
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3. Tidigare ställningstaganden 

3.1 Översiktsplanen 
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen. I Översiktsplan för 
staden, antagen av kommunfullmäktige 2017, anges att Hageby- och 
Navestadsgatan ska utvecklas mer mot stadsgata med blandad bebyggelse. 
Beräkningar visar att området har potential att förtätas med bostäder för 
1000-1500 personer. Detta område är benämnt utvecklingsområde 10 i figur 
4. Tillkommande bebyggelse ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och ta 
hänsyn till den sociala hållbarheten. Nya målpunkter och mötesplatser ska 
tillskapas som lockar många norrköpingsbor och skapar rörelse i området. 
För nya bostäder ska upplåtelseformer som inte finns i området idag 
prioriteras. Kollektivtrafik i form av spårvagn finns och potentialen till ökat 
hållbart resande bör tas tillvara. De grönytor som finns i området är viktiga 
att bevara och utveckla.  

 
Figur 4. Översiktsplan för staden, antagen 2017. Planområdet utgör rödmarkerat 
område inom utvecklingsområde 10. Karta: Norrköpings kommun.  

Del av planområdet ligger inom zon där särskild hänsyn ska tas till 
arkitekturen, inom denna zon gäller Arkitekturstaden Norrköping, 
kommunens riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad. Se avgränsning i figur 
5. Det läggs därför inom denna zon särskild vikt vid att arkitekturen ska ha 
ett formspråk med hög kvalitet med omsorg om detaljerna och att nya 
platser och byggnader ska vara goda representanter för vår tids arkitektur.  

Planområde 
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Figur 5. Mörkare markering visar område där särskild vikt ska läggas vid 
arkitektur. För planområdet indikerar det sträckan utmed Söderleden och 
korsningen Söderleden/Hagebygatan. Hög arkitektonisk kvalitet eftersträvas dock 
för hela kvarteret. Karta: Norrköpings kommun.  

3.2 Riksintressen 
Planområdet är beläget inom Norrköpings flygplats flyghinderzon vilket 
medför höjdrestriktioner för ny bebyggelse. Den bebyggelsehöjd som 
detaljplanen medger påverkar inte riksintresset.  

Riksintresse för väg, Söderleden, löper norr om planområdet. Trafikverket 
är väghållare för E22 Söderleden och vägen är även utpekad av Trafikverket 
som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken. 
E22:an (Söderleden) ingår i det av EU utpekade Trans-European Transport 
Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell 
betydelse, väg E22:an utgör en viktig nationell förbindelse mellan Skåne, 
Blekinge och ostkusten vidare norrut. Genomförande av detaljplanen 
bedöms inte medföra någon risk för påtaglig skada på riksintresset.  

3.3 Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av strandskydd.  

3.4 Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan för Spårväg till Navestad (etapp Söderleden-
Lidaleden) inom Hageby, aktnummer 0581K-P07/49. Planen vann laga kraft 
19 november 2007 och har en genomförandetid på tio år, vilket innebär att 
genomförandetiden har gått ut. Detaljplanen anger att kommunen ska vara 
huvudman för allmän plats inom planområdet.  

I gällande detaljplan är nu föreslaget planområde begränsat till fyra våningar 
samt bestämmelsen KJ1, vilket preciseras kontor, småindustri och hantverk, 
se figur 6. Figur 7 visar en mer lättförståelig populärversion av plankartan 
och markanvändningen inom planområdet och i närområdet.  

Planområde 
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Figur 6. Utsnitt från gällande detaljplan. Källa: Norrköpings kommun.  

 
Figur 7. Utsnitt som visar gällande planläggning i området. Planområdet markerat 
med rött. Karta: Norrköpings kommun.  
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3.5 Projekt Söderport  
Planområdet och dess närhet omfattas av ett utbyggnadsprojekt kallat 
Söderport, se figur 8 för avgränsning. Söderport har fått sitt namn då 
området utgör entré till Hageby om du kommer från innerstaden. Området i 
sin helhet planerades i samband med spårvägens dragning till Navestad 
under 2000-talet. I samband med det gjordes detaljplanen som är gällande 
idag. Genomförandet har stannat upp av olika orsaker och delar av området 
har legat obebyggda under lång tid. Det finns ett behov av att arbeta samlat 
med hela området för att genomförandet ska bli effektivt, varför projekt 
Söderport pågår. Projektets syfte är att samordna hela områdets utveckling 
där synergier mellan pågående planarbete och projektering och utbyggnad 
av allmän plats tas tillvara.  

Inom projektområdet planeras nybyggnation av cirka 500 lägenheter i 
flerbostadshus och radhus fördelat huvudsakligen på tre kvarter; Portlåset, 
Balkongen och Terrassen. Inom allmän plats ska en park och ett torg 
anläggas, se figur 9. I parken planeras för en dagvattenanläggning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Avgränsning för  
utbyggnadsprojekt Söderport.  
Kartor: Norrköpings kommun.  

Torg 
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Figur 9. Illustration över de tre nya kvarteren samt nybyggnation väster om 
Hagebygatan. Det planeras offentliga ytor inom projekt Söderport, ett parkstråk 
samt torg. Illustration: Norrköpings kommun.   

3.6 Övriga kommunala beslut 

Beslut om planläggning 
Samhällsbyggnadskontoret fick den 10 december 2019 i uppdrag av 
samhällsplaneringsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för 
fastigheterna Portlåset 2 och del av Hageby 4:2 inom Hageby. 
Avgränsningen som presenterades i uppdraget överensstämmer i stora drag 
med antagandehandlingarna.  

Riktlinje för ökad träbyggnation i Norrköpings kommun  
I april 2020 antog kommunfullmäkige Riktlinje för ökad träbyggnation i 
Norrköpings kommun. I Norrköpings kommun definieras en träbyggnad som 
en byggnad som till betydande delar består av trä. Det handlar framförallt 
om att de bärande delarna ska bestå av trä men det kan även vara i fasaden 
eller interiört. I en träbyggnad kan trä kombineras med andra material, så 
kallade hybridkonstruktioner.  

Rev. 
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4. Planförutsättningar och planförslag 

4.1 Mark- och vattenanvändning 

Befintlig användning 
Fastigheten Portlåset 2 är bebyggd och får nyttjas för kontor, småindustri 
och hantverk. Idag finns ett företag som verkar inom livsmedelssektorn på 
fastigheten. Del av fastigheten Hageby 4:2, ut mot Grundläggaregatan, 
utgörs av en gräsbevuxen yta.  

Takläggaregatan, mellan kvarteret Portlåset och kvarteret Balkongen, har i 
gällande detaljplan kommunalt huvudmannaskap. Gatan används för trafik 
till och från verksamheten som finns på fastigheten Portlåset 2. Innan 
byggnation av kvarteret Balkongen startade i maj 2020 användes 
Takläggaregatan även för transport av privatbilister som parkerade på 
fastigheten Balkongen 1, vilket syns i figur 10. Vägen nyttjas nu för 
byggtrafik.  

Figur 10. Blå streck och blå text indikerar fastighetsgränser och 
fastighetsbeteckningar. Kartbild: Norrköpings kommun.  

Kvarteret 
Balkongen 

Kvarteret 
Terrassen 

Kvarteret 
Portlåset 

Hageby 4:2 

 Balkongen 1 

Portlåset 4 

Taket 2 

Portlåset 2 
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Föreslagen användning 
Den huvudsakliga användningen inom planområdet är bostäder i form av 
flerbostadshus.  

Takläggaregatan, som tryggar åtkomst för trafik till kvarteren Portlåset, 
Balkongen och Terrassen rustas upp och förses med en vändplan. 
Vändplanen behövs även för sopbilar, snöröjningsfordon och liknande.  

Figur 11. Föreslagen kvartersutformning. Planområdet utgör det nordvästra 
kvarteret, kvarteret Portlåset, samt Takläggaregatan och vändplanen.  
Illustration: Enter arkitektur.  

För utförligare beskrivning se rubrik Planförslag under kapitel 4.2 
Bebyggelseområden.  

4.2 Bebyggelseområden 

Övergripande stadsbyggnadsidé 
Området är centralt beläget med närhet till service och kollektivtrafik, det är 
därför önskvärt med relativt hög exploatering.  

Planområdet tillhör ett område som gestaltningsmässigt är en extra viktig 
miljö och där särskilt stor omsorg ska läggas vid utformning av ny 

Rev. 
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bebyggelse och nya gaturum. Hög arkitektonisk kvalitet med omsorg om 
detaljerna ska eftersträvas och platsen ska som helhet vara god representant 
för vår tids arkitektur.  

Platsen är väl synlig från stora trafikleder, både Söderleden och 
Hagebygatan samt från spårvägen. I planområdets direkta närhet är 
framförallt Hagebygatan idag ett trafikerat stråk för gång- och 
cykeltrafikanter. Arkitekturen och förtätningsprojektet som helhet ska 
främja och skapa gynnsamma förutsättningar för stadslivet.  

Det är viktigt att även tänka på processen efter färdig byggnad. Arkitekturen 
ska åldras vackert och värdigt. Ett tillskott i Hageby som är både 
materialmässigt, ekologiskt, socialt, funktionellt och estetiskt hållbart 
eftersträvas.  

Bebyggelsens och områdets nuvarande karaktär och innehåll samt 
ursprung 

Hageby är en stadsdel med ett stort antal boende. Sedan 2010 finns en 
utbyggd spårvägsförbindelse och därutöver finns tät busstrafik och ett väl 
utbyggt gång- och cykelnät. Som helhet är området relativt glest bebyggt 
och saknar en egentlig stadskaraktär.  

Bebyggelsen kring Hagebygatan har tillkommit under olika tidsepoker och 
har därmed skiftande karaktär. Mycket kom till under modernismens 
tidevarv och här finns en blandning av lamellhus, höghus, radhus och villor. 
Den nya bebyggelsen skulle erbjuda ett gott boende för alla åldrar med 
närhet till centrum, service, skola, barnomsorg, vård och grönområden. I 
miljonprogramsområdet öster om planområdet utgörs bebyggelsen av 
lamellhus med skyddade innergårdar. Biltrafik leds runt bebyggelsen och 
entréer är vända in mot gården. Bebyggelsen genomsyras av rationalism där 
funktion och gestaltning blandas.  

Väster om planområdet ligger Egnahemsgatan med bebyggelse från slutet 
av 1800-talet. Vid uppförandet låg egnahemsområdet på landsbygden och 
det fanns plats för odling och djurhållning i anslutning till hemmet.  

Planområdet är ett framtida bostadsområde med god tillgång på service. I 
närheten finns vårdcentral och folktandvård. Förskola och skola finns inom 
gångavstånd. Hållplats för spårväg finns strax söder om planområdet. 
Ungefär 500 meter söder om planområdet ligger Mirum-galleria med ett 
stort utbud av butiker, restauranger, bibliotek, apotek och systembolag. 
Ungefär en kilometer norrut finns Norrköpings innerstad med all den 
service som finns där. Goda gång- och cykelförbindelser knyter samman 
Hageby med innerstaden.  
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Figur 12 visar vilka områden och byggnader som beskrivs översiktligt i 
detta kapitel inom och i närheten av planområdet.  

Figur 12. Översiktsbild, siffrorna hänvisar till områdena som visar befintliga 
förhållanden på platserna de är placerade på. Kartbild: Norrköpings kommun.  

Område 1. Fastigheten Portlåset 2, som utgör större delen av planområdet, 
är bebyggd. Fastigheten tillhör företaget All-Food AB som arbetar med 
partihandel med livsmedel, drycker och tobak.  

Figur 13. Huvudbyggnad på fastigheten Portlåset 2. Flygfoto: Norrköpings 
kommun. Markfoto: Matilda Hallgren, mars 2020.  
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Område 2. I anslutning till planområdet har kvarteret Balkongen fått 
bygglov för flerbostadshus under 2019. Höjden varierar mellan fyra till fem 
våningar. Fasadmaterialet är till viss del i trä. Kvarteret började byggas i 
maj 2020 och planeras att stå färdigt till sommaren 2022.  

 
Figur 14. Illustrationsbild över kvarteret Balkongen, vy från nordöst mot hörnet 
Sliparegatan/Grundläggaregatan. Illustration: Enter arkitektur.  

Kvarteret var fram till maj 2020 en grusparkering där privatpersoner 
parkerade.  

Figur 15. Kvarteret Balkongen år 2020. Fotot till vänster är taget från kvarteret 
Portlåset mot spårvägen i mars 2020 då området fortfarande användes som 
parkeringsyta av privatpersoner. Fotot till höger är taget från Söderleden i maj 
2020, då markarbeten påbörjats och staket satts upp runt kvarteret. Foto: Matilda 
Hallgren.  
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Område 3. Egnahemsområdet väster om Hagebygatan utgör ett av landets 
första. Utmärkande för området är enkla villor och enstaka flerbostadshus 
med träpanel och varierande karaktär på husen. Området är vegetationsrikt 
och vägen kantas av häckar och buskar.  

Figur 16. Egnahemsområdet väster om Hagebygatan. Flygfoto: Norrköpings 
kommun.  

Figur 17. Gatuvy Egnahemsgatan. Idag mestadels villatomter med lummiga 
trädgårdar kantade av häckar. Foto: Matilda Hallgren, juni 2020.  
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Område 4. Under 1950-60-talen tillkom bebyggelse söder om 
Egnahemsområdet. Detta område präglas av flerbostadshus med 4 våningar 
grupperade kring en innergård. Fasaderna är vitputsade med gråa detaljer, se 
figur 18.  

Figur 18. Väster om Hagebygatan. Vrinnevigatan i väst-östlig riktning.  
Flygfoto: Norrköpings kommun.  

Område 5. Bebyggelsen öster om Hagebygatan tillkom under 1970-talet i 
samband med miljonprogrammet. Bostäderna anpassades till bilens villkor 
med stora parkeringsytor och omgivande parkmark. Befintlig bebyggelse 
har fasader i rostbruna och tegelfärgade toner, se figur 19.  

Figur 19. Öster om Hagebygatan. Flygfoto: Norrköpings kommun.  
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Område 6. Söder om planområdet ligger en vårdcentral, se figur 20.  

Figur 20. Vårdcentral i närområdet. Flygfoto: Norrköpings kommun.  

Område 7. I närheten finns ett äldreboende, se figur 21. I bottenplan finns 
en så kallad träffpunkt som syftar till att bjuda in och ge äldre möjlighet till 
en aktiv fritid och sällskap. Det innebär att äldreboendet är relativt välbesökt 
och en målpunkt i området. Äldreboendet ligger i anslutning till det torg 
som planeras inom projekt Söderport.  

Figur 21. Äldreboende i anslutning till Söderport, med en så kallad träffpunkt i 
bottenplan. Till höger med framtida kvarteret Terrassen i förgrunden. Foto: 
Matilda Hallgren, 2020.  

Nordväst om planområdet, på motsatt sida Söderleden, ligger S:t Johannes 
kyrka från vilken det finns tydlig siktlinje i nordväst-sydöstlig riktning i 
förhållande till planområdet.  
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Planförslag  
Befintlig byggnad, se figur 13, på fastigheten Portlåset 2 planeras att rivas.  

Detaljplanen innebär ett slutet kvarter mot Söderleden och Hagebygatan för 
att bland annat undvika behov av andra bullerskärmar. Kvarteret luckras upp 
mot Takläggaregatan och parkstråket för att skapa kopplingar och genvägar.  

Figur 22. Den mindre bilden 
visar områdets tre nya 
planerade kvarter. 
Illustrationer: Enter 
arkitektur.  

 

 

 

Det är viktigt att kvarteret Portlåset förhåller sig till kvarteren Balkongen 
och Terrassen men samtidigt inte blir för likformig arkitektoniskt. Kvarteret 
Portlåset förhåller sig höjdmässigt bland annat genom att möta upp med fyra 
våningar. Öppning in mot gården till kvarteret Portlåset förläggs i höjd med 
öppning in mot gården till kvarteret Balkongen. Det skapar ökad läsbarhet 
och trivsamma siktlinjer.  

Kvarteret föreslås få varierande takutformning vilket syns tydligt i figur 22. 
Del av kvarteret har platt tak och del av kvarteret har sadeltak. Det skapar 
variation och knyter an till omgivningen på olika sätt, mot kommande 

Rev. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 21(62) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0410 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

kvarteren Balkongen och Terrassen med platta tak och sadeltak mot 
Egnahemsomårdets villatomter.  

För att bidra till gatulivet och för att skapa en mer stadsmässig karaktär 
reglerar planbestämmelse att entréer ska förläggas mot Hagebygatan.  

Figur 23. Vy från Söderleden. Illustration: Enter arkitektur.  

Figur 24. Vy från tillkommande rondell norrut mot kvarteret Portlåset. 
Illustration: Enter arkitektur.  

Mot Hagebygatan innebär detaljplanen delvis indragna balkonger vilket ger 
utblick och liv mot Hagebygatan. Planbestämmelse reglerar att balkongerna 
maximalt får kraga ut 0,5 meter och att dessa inte får vara inglasade mot 
Hagebygatan.  
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Figur 25. Illustration, fasad mot Grundläggaregatan. Illustration: Enter 
Arkitektur.  

 

Figur 26. Illustration, fasad mot Hagebygatan. Illustration: Enter Arkitektur.  

 

Figur 27. Illustration, fasad mot parkstråket. Illustration: Enter Arkitektur.  

 

Figur 28. Illustration, fasad mot Takläggaregatan. Illustration: Enter Arkitektur.  

Det kan vara lämpligt att arbeta med materialskiftningar för att bryta ner 
skalan, exempelvis puts och trä. Subtila färger i puts kan med fördel knyta 
an till omkringliggande byggnader. Detaljer i fasadmaterialet ska finnas för 
att skapa variation och levande fasader, vilket regleras genom 
planbestämmelse. Det ska vara särskilt framträdande på den högre 
byggnadsvolymen i hörnet Hagebygatan/Grundläggaregatan.  
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Närliggande kvarteret Balkongen som är under byggnation har inslag av trä 
i fasaden, och det bedöms lämpligt att även detta kvarter har visst inslag av 
trämaterial. En planbestämmelse om detta återfinns på plankartan. Träinslag 
i fasad kan exempelivs vara lämpligt vid entréer och loftgångar för att skapa 
en varm miljö. Innergården är tänkt att kantas av loftgångssystem i trä. Det 
gör att innergårdsmiljön får ett helt annat fasaduttryck än ytterfasaderna.  

Sockelvåningen markeras genomgående, exempelvis genom mörkare 
kulörer och genom matrisgjutning.  

Hörnet Hagebygatan/Grundläggaregatan är ett viktigt hörn. I bottenplan 
planeras stora välkomnande fönsterytor med vistelseyta om cirka 25 
kvadratmeter innanför. Ytan är tänkt som bostadskomplement och kan 
nyttjas på olika sätt, exempelvis tillfälliga kontorsplatser eller för att få en 
känsla av hotell-lobby etcetera.  

Figur 29. Referensbilder. Strukturskiftningar, skapa variation och levande fasader 
genom att arbeta med betongens egenskaper. Kollage: Enter Arkitektur. 

 
Figur 30. Referensbilder. Delvis indragna balkonger till vänster. Till höger 
markerad sockel och avvikande färg på elementfog. Kollage: Enter arkitektur.  
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Figur 31. Referensbilder. Loftgångar och balkonger i trä, inslag av trä vid entréer, 
trä raster som bryter upp långa/repetativa fasader och skapar varm gårdsmiljö. 
Kollage: Enter Arkitektur.  

 

Figur 32. Referensbilder färg och material. Lätt brädskurad betong, matt färg som 
ger ett kalkliknande utseende. Jordnära toner med något mörkare ton i 
sockelvåningen. Kollage: Enter arkitektur.  

 
Figur 33. Referensbild kvarteret Balkongen, vy från sydväst mot hörnet 
Sliparegatan/nya parkstråket. Illustration: Enter arkitektur.  
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Utgångspunkten är att teknikrum inte ska placeras på tak. Görs detta ska 
teknikrum vara inom angiven höjd eller indragen två meter från fasad. Exakt 
behov av teknikrum och slutlig storlek på exempelvis ventilationsrum utreds 
ytterligare i bygglovsskedet. Hamnar teknikrum på taken ska de gestaltas 
väl och med omsorg, särskilt om de blir synliga från gatan.  

Plankartan reglerar att det från parkeringsplan två mot Grundläggaregatan 
ska finnas visuell kontakt mot innergård och mot Grundläggaregatan. Detta 
för att gestaltningsmässigt bidra till en trivsammare innergård och vy mot 
kvarteret från Grundläggaregatan.  

Detaljplanen innebär cirka 90 parkeringsplatser kan anordnas, vilket uppnår 
parkeringsnormen för kvarteret. Parkeringsyta är tänkt mot Hagebygatan 
och Grundläggaregatan. Höjdskillnaden inom kvarteret utnyttjas på 
fördelaktigt sätt vilket kan ses i figur 34. Mot Hagebygatan hamnar 
parkeringen huvudsakligen under marknivå mot allmän platsmark, vilket är 
positivt för gatulivet. 

Figur 34. Planförslag mot Hagebygatan. Parkeringsplanet hamnar huvudsakligen 
under marknivå sett från Hagebygatan. Illustration: Enter Arkitektur.  

Kulturmiljö 
Egnahemsområdet väster om planområdet är utpekat som park med 
kulturhistoriskt värde. Egnahemshusen är kulturhistoriskt intressanta då de 
vittnar om den första epoken av egnahemsrörelsen. Från början fanns 12 
villor i området. De två villor som låg närmast Hagebygatan är idag rivna. 
Dessa tomter bebyggs idag med flerbostadshus.   

Rev. 
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Figur 35. Hus inom Egnahemsområdet. Foto: Matilda Hallgren, juni 2020.  

Figur 36. Egnahemsområdet väster om planområdet är benämnt park med 
kulturhistoriskt värde, grön markering. Karta: Norrköpings kommun.  

Tillgänglighet 
Hageby är en lättillgänglig stadsdel med flack topografi. Det är enkelt att 
färdas med spårvagn, cykel eller promenera. Närheten till Söderleden och 
E22:an gör också att det är lätt att ta sig med bil till och från området.   

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

4.3 Natur 

Mark och vegetation 
Planområdet har en gräsyta närmast Grundläggaregatan. Gräsytan bedöms 
sakna värden för människor och djur. Det finns enstaka träd i parkstråket i 
anslutning till detaljplanens föreslagna vändzon, se figur 37. Det finns inga 
skyddsvärda träd inom planområdet.  

Figur 37. Träd i anslutning till befintlig verksamhet. Till vänster ut mot 
Hagebygatan och till höger vid Takläggaregatan i närheten av kvarteret 
Balkongen vars byggnation ses i förgrunden. Foton: Matilda Hallgren, maj 2020.  

Fornlämningar 
Utanför planområdet, strax väster om Hagebygatan, finns en fornlämning. 
Enligt Riksantikvarieämbetet är det en boplats vilken är delundersökt och 
vars fullständiga utsträckning är okänd. Vid en arkeologisk utredning år 
1991 påträffades härdar, mörkfärgningar samt fynd av bränd lera och bränt 
ben. Platsen har undersökts även vid senare tillfällen. År 2015 gjordes 
utredning i norra delen av fornlämningen där stolphål och härdar 
påträffades. År 2019 förundersöktes samma område som utreddes 2015. Då 
påträffades 34 stolphål och 3 härdar som ingick i ett mindre långhus från 
romersk järnålder. Typologiskt är det där som huset hör hemma. 
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Figur 38. Fornlämning väster om planområdet, på motsatt sida Hagebygatan, som 
är beskriven i text markerad med grå färg. Karta: Norrköpings kommun.   

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Större delen av 
planområdet är bebyggt tidigare och sannolikt finns inga lämningar kvar på 
dessa ytor.  

I samband med arbete på platsen planeras en arkeologisk kontroll ske 
samtidigt.  

Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950). Hittas något 
som kan vara en fornlämning ska kontakt tas med länsstyrelsen.  

Markens beskaffenhet 
SGU:s berggrundskarta och jordartskarta visar att planområdet utgörs av en 
sur vulkanitisk bergart, pålagrad av sedimentära jordarter. Huvuddelen av 
planområdet, se figur 39 för färg, utgörs av glacial lera (gult) med inslag av 
postglacial finsand (brun) samt isälvssediment såsom sand eller grus (grön). 
Den glaciala leran har låg vattengenomsläpplighet medans sand och 
isälvssediment är genomsläppliga material. Området är därför 
infiltrationsområde och betydelsefullt för grundvattenbildningen i ett större 
område som sträcker sig långt utanför detaljplanerområdet.  
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Figur 39. Jordarter: glacial lera (gult), postglacial finsand (brun) samt 
isälvssediment såsom sand eller grus (grön). Lera påvisades dock inte i den 
geotekniska utredningen. Karta: Norrköpings kommun.  

AFRY har på uppdrag av samhällsbyggnadskontoret gjort en geoteknisk 
utredning under 2020 vilken kan användas som underlag för fortsatt 
projektering. Utredningen har inte påträffat lera inom detaljplaneområdet, 
vilket SGU:s jordartskarta antyder. AFRY:s rapporten rekommenderar 
bland annat lämpliga grundläggningsmetoder.  

Genomförda geotekniska undersökningar visar att det översta jordlagret 
består av fyllning av varierande sammansättning. Mäktigheten hos 
fyllningen varierar mellan cirka 3,0 - 4,3 meter. Fyllningen underlagras av 
grovkorniga, glaciala sediment med kraftigt varierande mäktighet. Djup till 
bergöverytan varierar mellan 13-22 meter. 

Baserat på resultaten från erhållna geotekniska undersökningar har två 
grundläggningsalternativ tagits fram; grundläggning med pålar eller platta 
på mark. Båda alternativen är genomförbara. Ur ett geotekniskt perspektiv 
är dessa likvärdiga. Om alternativet att grundlägga byggnaden på platta väljs 
förutsätter detta att befintlig fyllning schaktas bort. Fyllningens mäktighet är 
cirka 3,5 meter. Detta kräver att allt det material som schaktas bort hanteras 
i enlighet med gällande lagstiftning.  

På grund av jordlagrens genomsläpplighet så kan halten markradon variera 
mycket över tid. Hög och stabil grundvattennivå är därför gynnsam både ur 
markradonsynpunkt samt för att bevara grundvattentrycket i den slutna 
akviferen, och därigenom förebygga sättningar utanför detaljplaneområdet.  

Planområde 
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AFRY undersökte även grundvattennivån i området genom ett 
grundvattenrör. Grundvattennivån har mätts vid ett tillfälle. Mätningen 
genomfördes 21 april 2020 och grundvattennivån var då 7,0 meter under 
markytan. Då mätningen har skett vid ett tillfälle kan inga slutsatser dras om 
variationer i grundvattennivåer inom området. Vanligtvis uppmäts högst 
grundvattennivå under perioden november till mars.  

Sweco har under 2021 gjort en kompletterande detaljerad 
stabilitetsutredning för planområdet och Grundläggaregatan ner mot 
Söderleden. Utredningen visar att stabilitetssituationen uppfyller gällande 
krav och att något behov av särskilda skyddsåtgärder inte föreligger.  

Inför bygglovsprövning och beslut om startbesked kan detaljerad geoteknisk 
undersökning krävas som redovisar förutsättningar för schaktning, 
grundläggning med mera. 

4.4 Friytor 
Förutsättningar  

Planområdet utgör idag ingen grön eller på annat sätt användarvänlig 
vistelseyta för allmänheten.  

Mindre grönytor finns i närheten av planområdet. Ett större och 
variationsrikt grönområde finns inom Vrinneviskogens naturreservat vilket 
ligger ungefär en kilometer väster om planområdet. Naturreservatet utgör en 
grön lunga för hela centrala staden.  

Förändringar 

Inom planområdet finns inte några definierade allmänna grönytor.  

Innergården planeras att anläggas i etapper. Det är viktigt att innergården 
gestaltas väl och att den blir användarvänlig. Plankartan har en bestämmelse 
som syftar till att säkerställa att innergården blir vegetationsrik. 

Trapphusen i husen mot Hagebygatan planeras att vara genomgående, så att 
boende och besökare kan gå från Hagebygatan ut till innergården.  

Plankartan har försetts med bestämmelse som förhindrar att kvarteret blir 
helt slutet. Det ska finnas möjlighet att ta sig från allmän platsmark in till 
innergården. Ett släpp mot parkstråket planeras, liksom ett släpp mot 
Takläggaregatan. 
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Figur 40. Innergården med höjdangivelser. Illustration: Enter Arkitekter.  

Plankartan reglerar att det från andra parkeringsplanet ska finnas visuell 
kontakt mot innergården. Detta för att gestaltningsmässigt bidra till en 
trivsammare innergård. I figur 41 ses en inspirationsbild.  
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NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 32(62) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0410 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Figur 41. Inspirationsbild med träraster mot parkeringsplan från innergården. 
Illustration: Enter Arkitekter.  

Parkmark 

Förutsättningar  

Nu gällande detaljplan medger ett parkstråk söder om denna detaljplan.  

Förändringar 

Det sedan tidigare planlagda parkstråket håller på att planeras och ska 
iordningställas i samband med områdets utbyggnad.  

Planlagt parkområde mellan Hagebygatan-Sliparegatan blir något mindre 
ytmässigt så att en vändplan på Takläggaregatan kan införlivas. Se vidare 
under rubrik 4.5 Gator och trafik.  
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4.5 Gator och trafik 

Gatunät - förutsättningar 
Två stora trafikleder omgärdar planområdet. Norr om planområdet ligger 
Söderleden och väster om planområdet ligger Hagebygatan.  

Hagebygatan är i översiktsplan för staden utmärkt som stadshuvudgata norr 
om Söderleden och som huvudgata söder om Söderleden förbi planområdet. 
Detta avspeglar sig i gaturummet.  

  
Figur 42. Planområdet markerat med rött. Söderleden är utmärkt som en befintlig 
ringled. Karta: Norrköpings kommun.  

Inom planområdet ligger Takläggaregatan. Idag är denna gata asfalterad och 
har gång- och cykelväg på östra sidan samt vägbelysning men slutar relativt 
tvärt mot en växtzon, ungefär i höjd med planområdets södra del. Det vittnar 
om att gatan byggdes ut med syfte att försörja ett större område med 
offentlig väg. Fram tills nyligen har gatan dock mestadels nyttjats som infart 
till grusplanen på fastigheten Balkongen 1, som inte var någon officiell 
parkeringsyta.  

Figur 43. Takläggaregatan idag. Foto: Matilda Hallgren, mars 2020.  

Planområde 
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Kollektivtrafik 

Till Hageby och planområdet finns goda förbindelser med spårvägstrafik 
och hållplats finns i anslutning till planområdet. Busshållplats finns på 
Hagebygatan för lokalbuss samt landsbygdsbuss mot Söderköping.  

 
Figur 44. Spårvägshållplatsen till vänster,  
foto: Matilda Hallgren, mars 2020.  

 

Gång- och cykelvägar 

Det finns ett väl utbyggt gång- och cykelnät i anslutning till planområdet. 
Planskilda korsningar finns över Söderleden och särskilda cykelbanor längs 
med Hagebygatan och Sliparegatan.  

I översiktsplanen pekas stråket genom Hageby ut som ett stråk lämpligt för 
pendlingsanpassning. Där ska god framkomlighet prioriteras i utformningen 
så att en högre hastighet kan möjliggöras. Målet är ett sammanhängande och 
lättorienterat cykelnät med jämn utformningsstandard. Cykeln som 
färdmedel ska prioriteras högst, över bil och kollektivtrafik.  
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Figur 45. Gång- och cykelvägar längs med spårvägen cirka 50 meter från 
planområdet. Öster om spåren i vänster bild och väster om spåren i höger bild. 
Foto: Matilda Hallgren, mars 2020.  

Figur 46. Utpekade cykelleder i översiktsplan för staden. Karta: Norrköpings 
kommun.   

Parkering 

Kommunen har i juni 2017 antagit Riktlinjer för parkering i Norrköpings 
kommun. I riktlinjerna för parkering vill kommunen tydliggöra den 
prioritetsordning som råder när konkurrensen om marken hårdnar. I centrala 
lägen förläggs parkering med fördel under mark eller på höjden till förmån 
för att exempelvis bostäder eller handel byggs på de platser som tidigare 
varit markparkering. Staden har delats in tre zoner där det i den innersta 

Planområde 
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zonen finns lägst behov av parkering eftersom det finns god tillgång till 
kollektivtrafik och cykelbanor.  

Det bedöms att planområdet, liksom närliggande kvarteret Balkongen, 
tillhör innerzonen. Planområdets läge och goda tillgång till kollektivtrafik 
och gång- och cykelvägar motiverar detta.  

Bilparkeringsnormen anger hur många platser som måste anordnas. Det kan 
ske genom byggnation av parkering men även genom parkeringsköp i p-
anläggning. Utgångspunkten är att parkering ska anläggas inom den egna 
fastigheten.  

Parkeringsplatserna som planeras att anordnas inom detta kvarter överstiger 
kvarterets eget parkeringsbehov. Överskottet är tänkt att nyttjas av kvarteret 
Terrassen som ligger söder om detta kvarter.  

Parkeringsplatser för rörelsehindrade måste finnas 25 meter från entré. 
Parkeringarna måste rymmas inom kvarteret.  

Vid all nybyggnation ska cykelparkering betraktas som den mest 
prioriterade parkeringstypen. Norrköpings parkeringsnorm för cykel är en 
miniminorm, det vill säga att den reglerar hur mycket parkering för cykel 
som minst måste anordnas. För nytillkomna bostäder i flerfamiljshus ska 3 
cykelplatser anordnas för varje 1-2 rum och kök samt 1 plats/rum i övriga 
konstellationer. Utöver det tillkommer besöksparkering för 0,1 
plats/lägenhet.  

Gatunät - förändringar 
WSP har på uppdrag av samhällsbyggnadskontoret gjort en teknisk 
utredning under 2020 bland annat gällande gata.  

Takläggaregatan har angetts med höjder på plankartan. Det har funnits ett 
begränsat utrymme att ändra höjdsättningen av Takläggaregatan, då den har 
behövt anpassas till kvarteret Balkongen som redan höjdsatts i och med att 
bygglov har getts.  

Takläggaregatan planläggs med ett cirkulationstorg. Målet med 
gestaltningen är att få cirkulationen att upplevas mer som torgyta som 
knyter an till både gata och grönstråk. Känslan ska vara en tillåtande torgyta 
att vistas på; en så kallad shared space yta, för både bilar och oskyddade 
trafikanter. Markbeläggningen skulle kunna vara exempelvis gräsmunksten 
med genomsläppliga fogar som fördröjer dagvattnet samtidigt som den är 
körbar.  

Plangränsen mot Hagebygatan förläggs med infartsförbud, då infart från 
Hagebygatan inte är lämpligt på grund av risk för köbildning och olyckor.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 37(62) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0410 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Figur 47. Sektion för Takläggaregatan. Illustration: WSP.  

Kollektivtrafik  

Underlaget för kollektivtrafik förbättras i området som helhet då fler boende 
och därmed resenärer tillkommer. Ett genomförande av detaljplanen innebär 
inga specifika åtgärder för kollektivtrafiken.  

Gång-och cykelvägar  

Takläggaregatan planläggs med utrymme för trottoar på båda sidor.  

Parkstråket är tänkt att binda samman Hagebygatan med Sliparegatan i 
framtiden med gång- och cykelväg förbi vändzonen inom denna detaljplan.  

Parkering  

De förutsättningar som presenterats tidigare i detta avsnitt har exploatör att 
förhålla sig till och följa.  
 
Det är inte lämpligt att anlägga markparkeringar inom planområdet och 
kvarteret Portlåset, varför detta regleras i detaljplanen. Innergården bör 
istället nyttjas som vistelseyta som höjer boendekvaliteten.  
 

4.6 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 
Från och med 1 juni 2015 gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Den 11 maj 2017 beslutade regeringen att höja 
riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. 
Bullernivåer vid bostadsbyggnads fasad bör inte överstiga 60 dBA 
ekvivalent nivå. För en bostad om högst 35 kvadratmeter bör den 
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ekvivalenta ljudnivån vid fasaden inte överstiga 65 dBA. Vid uteplats som 
anordnas i anslutning till byggnaden bör trafikbuller inte överstiga 50 dBA 
ekvivalent nivå samt 70 dBA maximal ljudnivå.  

Om den ljudnivå som anges ovan ändå överskrids bör 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Precis norr om fastigheten ligger Söderleden och längs kvarterets västra 
fasad löper Hagebygatan. Längs Sliparegatan i öster går spårvagnstrafik. 
Dessa vägar och spårvägen kan komma att ge höga trafikbullernivåer vid 
planerade nya bostäder. En trafikbullerutredning har därför tagits fram som 
syftar till att redovisa förutsättningar, gällande riktvärden och resultat av 
beräknade ljudnivåer för planerade bostäder inom planområdet. Utredningen 
togs fram av Norconsult AB under år 2020 och uppdaterades år 2021. 
Utredningen tar höjd för prognos om ökad mängd trafik i framtiden.  

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad, 60 dBA, beräknas överskridas 
för fasaderna ut mot Hagebygatan och Söderleden och riktvärdet för 
smålägenheter om högst 35 kvadratmeter, 65 dBA, beräknas överskridas för 
fasaderna mot Söderleden. För de ljudskyddade sidorna av dessa hus i 
kvarteret beräknas ljudnivån ligga under 55 dBA för alla fasader.  

För de två friliggande husen i kvarterets inre del beräknas ekvivalent 
ljudnivå vara lägre än 60 dBA vilket innebär att lägenheter i dessa hus kan 
utformas utan särskild hänsyn till buller. 

Detta innebär att lägenheter mot Söderleden generellt behöver vara 
genomgående och utformas så att minst hälften av bostäderna vetter mot den 
ljudskyddade sidan där ljudnivån är högst 55 dBA.  

Lägenheter mot Hagebygatan behöver antingen vara genomgående på 
samma sätt som beskrivs ovan alternativt byggas med högsta storlek om 35 
kvadratmeter.  

Rev. 
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Figur 48. Bilden visar kvarteret med beräknade ekvivalenta ljudnivåer. Närmast i 
bilden ses Grundläggaregatan. Bild: Norconsult.  

Ljudnivåer inomhus beräknas klaras med anpassade fasader där ventilation 
och fönster är valda med hänsyn till de höga ljudnivåerna vid fasad.  

Ut mot Söderleden är det inte heller tillåtet med balkonger, eventuella 
balkonger får anordnas mot den tystare innergården.  

Planområdet bedöms kunna uppfylla de bullerriktvärden som finns. 
Planlösningar etcetera säkerställs i bygglovsskedet.  

Markföroreningar 
Nuvarande markanvändning i undersökningsområdet bedöms främst 
motsvara mindre känslig markanvändning (MKM) då det för tillfället finns 
kontor och småindustri på fastigheterna. Områdets planerade användning är 
uppförande av bostäder, vilket medför en förändring av områdets 
markanvändning till känslig markanvändning (KM).  

Enligt Länsstyrelsens EBH-karta finns ett objekt med riskklass 2 strax 
sydost om undersökningsområdet, då hette fastigheten Portlåset 3, nu är 
området en del av fastigheten Hageby 4:2. Objektets primära verksamhet 
har varit drivmedelshantering och med sekundär verksamhet som 
bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier. I samband med avvecklandet 
2008 sanerades marken ner till Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
MKM.  

En markmiljöteknisk undersökning genomfördes för intilliggande kvarteret 
Balkongen år 2016, öster om planområdet. Här återfanns kopparhalter över 
de generella riktvärdena för MKM i en punkt samt i en punkt återfanns 
kvicksilver över KM.  

Rev. 
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AFRY har på uppdrag av samhällsbyggnadskontoret genomfört en 
markmiljöundersökning våren 2020 specifikt för detta planområde. Figur 49 
visar var provtagningar gjordes. För detaljer kring metod, 
bedömningsgrunder etcetera hänvisas till utredningen Översiktlig 
miljöteknisk undersökning.  

Figur 49. Provpunkter för markmiljöundersökning. Kartbild: AFRY.  

Resultatet påvisar förekomst av blyhalter över KM samt kadmium-, 
kvicksilver- och zinkhalter över MRR (mindre än ringa risk) i en provpunkt. 
I punkten förekom fyll med inslag av tegel.  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att planområdet kommer att 
kunna saneras och nå riktlinjerna för känslig markanvändning under rimliga 
tids- och kostnadspremisser. Ytterligare utredning eller åtgärder bedöms inte 
behövas eller vara aktuellt under detaljplaneskedet.  

Innan markarbeten utförs inom planområdet ska en anmälan om 
avhjälpandeåtgärd lämnas in till miljö och hälsa inom 
samhällsbyggnadskontoret i enlighet med 10 kapitlet i miljöbalken. 
Anmälan ska säkerställa att sanering sker så att marken kan nyttjas för 
planerat ändamål samt att schaktmassor hanteras i enlighet med 
lagstiftningens krav.  

Översvämning 
Översiktsplanen för staden pekar ut ett område öster om planområdet som 
översvämningsyta. Ytan som pekas ut är schematisk. Det som planeras att 
genomföras är en dagvattenlösning i parkstråket öster om vändzonen.  
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Figur 50. Översiktsplanen för staden, antagen 2017, pekar ut ett område som 
översvämningsyta. Karta: Norrköpings kommun.  

Översvämningskartering som visar hur mark och bebyggelse påverkas av ett 
100-års regn utfördes 2012 av WSP på uppdrag av Nodra AB. Denna 
kartering har uppdaterats 2017 efter beställning av tekniska kontoret, 
nuvarande mark och infrastruktur inom samhällsbyggnadskontoret. Se figur 
51. Se vidare under avsnitt 4.7 Teknisk försörjning där det redovisas 
utförligare hur samhällsbyggnadskontoret planerar att hantera 
översvämningsrisker, dagvattenhantering och hur lågpunkterna efter 
genomförande kommer att bli.  

 
Figur 51. Kartan visar maximalt vattendjup vid ett100-årsregn. Karta: 
Norrköpings kommun.  

Planområde 

Planområde 
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Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet 
Uppmätta värden i Norrköping beträffande partikelhalter understiger 
miljökvalitetsnormen för luft (MKN luft). Detaljplanen förväntas medföra 
en något ökad motorfordonstrafik vilket kan komma att bidra till en mindre 
ökning av utsläpp, dock inte överstigande MKN luft. 

Vattenkvalitet 
Planområdet ligger inom Ljura bäcks avrinningsområde. Ljura bäck, 
SE649488-152435, är en ytvattenförekomst strax öster om planområdet. 
Vattendraget är cirka 8 kilometer långt och rinner mellan Ensjön och Motala 
ström. Cirka en tredjedel av bäcken är kulverterad genom befintliga 
bostadsområden och stadsbebyggelse.  

I vattenmyndighetens senast utförda klassning, 2019, har Ljura bäck måttlig 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Enligt vattenmyndigheten 
är orsaken till klassningen problem med övergödning, miljögifter samt 
morfologiska förändringar och kontinuitet.  

Under delar av Söderport-området finns ett grundvattenmagasin (sand- och 
grusförekomst), SE649647-152222, till vilket en del dagvatten infiltrerar. 
Magasinet nyttjas inte till kommunal vattenförsörjning och underlag för 
bedömning av statusen saknas. I den senast utförda klassningen, 2019, 
bedömdes ändå kvantitativ respektive kemisk status som god.  

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att exploatering i enlighet med 
detaljplanen inte påverkar vattenkvaliteten negativt, utan snarare bidrar till 
att förbättra kvaliteten, se vidare under avsnitt 4.7 Teknisk försörjning.   

Farligt gods  
Söderleden är rekommenderad väg för farligt gods. Kommunen har inga 
fastslagna riktlinjer för detaljplanering i närhet till väg där det färdas farligt 
gods i staden.  

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en handbok för planering i 
anslutning till transportleder med farligt gods. Här anges att inom ett 
avstånd av 150 meter från vägen bör riskerna undersökas närmare.  

Bengt Dahlgren Brand & Risk AB har på uppdrag av Takläggaregatan 
Fastigheter AB tagit fram en riskbedömning inför nybyggnation på en del av 
fastigheten Balkongen 1 i Norrköping, vilket är kvarteret i direkt anslutning 
till detta planområde. Förutsättningarna gällande farligt gods bedöms som 
likvärdiga för de två kvarteren varför riskutredningen även används som 
grund för detta kvarter. Avstånden till Söderleden är demsamma och 
ändamålet med bebyggelsen är bostäder i båda fallen. Därmed bör de 
aktuella konsekvensavstånden vara de samma när det gäller individrisk och 
det får antas att den aktuella förtätningen passar inom de antaganden som 
gjorts kring persontäthet när samhällsrisken har beräknats. 
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En kompletterande utredning för kvarteret Portlåset gällande brand har 
tagits fram, se nästa avsnitt.  
 
Riskanalysen är genomförd med kvantitativa metoder. I den kvantitativa 
analysen har beräkningar av frekvenser och konsekvenser vägts samman till 
riskmåtten individrisk och samhällsrisk. Den förhöjda risknivån innebär att 
rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas.  

Söderleden har vissa inbyggda säkerhetsåtgärder, exempelvis ger befintlig 
höjdskillnad mellan Söderleden och det aktuella området en viss 
riskreducerande effekt. Det bedöms inte ensamt ge tillräcklig riskreduktion 
för att uppnå en acceptabel risknivå och det bedöms inte finnas möjligheter 
att ytterligare påverka sannolikheten för olyckor med transporter av farligt 
gods. Åtgärder inriktas istället mot att reducera konsekvenserna av sådana 
olyckor. Riskanalysen visar att en förhållandevis stor andel av risknivån 
härrör från transporter med ämnesklass 3, brandfarliga vätskor, varför det är 
lämpligt att vidta åtgärder som reducerar konsekvenser som uppstår till följd 
av utsläpp och antändning av brandfarliga vätskor. 

Bengt Dahlgren Brand & Risk AB bedömer att följande riskreducerande 
åtgärder kan vara relevanta att vidta: 

• Obrännbara eller brandklassade (EI 30) fasader på den sida av 
byggnaderna som vetter mot Söderleden.  

• Brandklassade fönster (EW 30) i fasader som vetter mot Söderleden.   

• Möjlighet att utrymma byggnader placerade inom cirka 35 meter 
från Söderleden till sida som inte vetter mot Söderleden (gårdssida 
betraktas som skyddad). Observera att detta påverkar möjligheterna 
att utforma byggnaderna med utrymning via öppna loftgångar som 
vetter mot Söderleden.  

• Inga balkonger placerade längs fasad som vetter mot Söderleden 
(gäller endast inom cirka 35 meter från Söderleden).  

• Uteluftsintag inom 35 meter från Söderleden vänds bort från 
Söderleden eller placeras på tak.  

 
Fönsterna mot Söderleden bör inte heller vara öppningsbara utan nyckel 
eller annan säkerhetsåtgärd på grund av risken att via öppna fönster sprida 
brand.  
 
Med ovan listade riskreducerande åtgärder kan den föreslagna 
markanvändningen anses vara lämplig med hänsyn till olycksriskers 
påverkan på människor. 
 
Plankartan har försetts med bestämmelser gällande byggnadsteknisk 
riskreduktion för fastigheterna ut mot Söderleden.  
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Plankartan har även bestämmelser som syftar till att kvarteret inte kan bli 
slutet, utan att släpp mot gården ska finnas.  
 
De planbestämmelser och den kunskap om vilka behov av riskreducerande 
åtgärder som finns inom planområdet anses tillräcklig för detaljplaneskedet. 
I bygglovsfasen, när detaljplanen tas vidare till nästa skede, kan ytterligare 
anpassningar för riskreduktion diskuteras och kan komma att krävas.  

Brand  
För planskedet har det tagits fram en utredning som belyser 
planeringsaspekter kopplade till brand. Utredningen togs fram av Bengt 
Dahlgren Brand & Risk AB på uppdrag av Alaska & Lejonstaden AB.  
 

 
Figur 52. Innebörden av bokstäverna och vad som föreslås eller är viktigt att 
beaktas läses nedan. För ytterligare detaljer se utredning. Bild: Bengt Dahlgren.  
 
Utrymning från Hus B enligt figuren ovan är tänkt att ske via loftgång där 
två öppna trapphus finns i respektive ände av loftgång och ett slutet 
trapphus i den södra byggnaden. Personer i Hus A1-A3 utryms via två 
brandtekniskt avskilda trapphus i respektive ände av loftgång. För hus A4-5 
är tänkt lösning Tr2-trapphus som möjliggör utrymning utan hjälp av 
räddningstjänsten. 
 
Se föregående avsnitt, Farligt gods, för ytterligare beskrivning, vilka 
planbestämmelser som införts och riskhänseenden som gjorts.  
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Detta ska ses som preliminära bedömningar och lösningar, slutlig lösning 
diskuteras och bestäms i bygglovsfasen.  

4.7 Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 
Det aktuella planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten. Vid bildande av nya fastigheter som berör 
planområdet krävs nya anslutningar för alla ledningstyper.  

Nodra AB har dragit in en ny dricksvattenledning från Hagebygatan in i den 
planerade parken söder om planområdet. Det är från denna ledning som en 
dricksvattenservis kommer lämnas, ett par meter öster om Hagebygatan. 
Spillvattenservis kommer lämnas på ungefär samma plats, dock är inga 
särskilda förberedelser gjorda för en spillvattenanslutning. Åtgärder kan 
komma att krävas vid anslutningspunkterna för att möjliggöra den nya 
bebyggelsens anslutning till vatten- och avloppsnätet.  

Dagvatten 

Förutsättningar 

Kommunen har upprättat Riktlinje för hållbar dagvattenhantering, beslutad 
av Forum för Kontorschef Samhällsbyggnadskontoret och Verkställande 
direktör, Nodra AB (KCVD), den 3 april 2019. Dagvattenhanteringen i 
området ska följa kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering. 
Fastighetsägaren är ansvarig för hantering av dagvatten inom den egna 
fastigheten. Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska 
mindre regn, med en regnmängd motsvarande ett 10 millimeters regn, kunna 
fördröjas inom fastigheten även om anslutning till det kommunala 
dagvattennätet görs. 

Planområdet ingår i Nodra AB:s verksamhetsområde för dagvatten. 
Fastigheten avvattnas idag till Hagebygatan via ledningar och ytledes mot 
Grundläggaregatan. Kapaciteten i ledningsnätet i Hagebygatan är låg och 
framtida dagvattenhantering kommer istället behöva ske mot 
Takläggaregatan och det framtida parkområdet. Utöver kapacitetsproblem 
så kommer den befintliga servisen i framtiden hamna inom en annan 
fastighet och kommer inte längre gå att nyttja för Portlåset 2.  

Förändringar  

Hantering av mindre regn  

Avledningen av dagvatten från hårdgjorda ytor som hustak, uppfarter, 
parkeringar ska i första hand minimeras genom att öka möjligheterna för 
infiltration, avdunstning och transpiration. Mängden dagvatten kan 
begränsas genom att till exempel använda genomsläppliga material vid 
utbyggnad av området. Materialvalet vid beläggning av hårdgjorda ytor 
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påverkar storleken på volymerna som behöver fördröjas. Genom att använda 
genomsläppliga beläggningar kan behovet av fördröjningsvolymer minskas. 
Andra sätt att begränsa dagvattnet kan vara växtbäddar (kallas också 
regnbäddar eller biobäddar) som är planteringsytor dit dagvatten leds, eller 
trädplanteringar med så kallad skelettjord under planteringsytan. Det skapas 
då en extra tillväxtzon för rotsystemen med volym för luft och vatten. Den 
luftiga skelettjorden fungerar som magasin för dagvatten.  

Figur 53. Förslag på åtgärder för hantering av mindre regn inom kvartersmark. 
Illustration: Norrköpings kommun.  

Det är viktigt att beakta höjdsättning kopplat till ned- och/eller infart till 
parkeringsplan. Placeringen av nedfart behöver ligga i en högpunkt eller 
säkras på annat sätt för att säkra att inte extrema regn vattenfyller 
parkeringsplan. 

 

Figur 54. Illustration som visar upphöjning runt nerfart till parkeringsplan. 
Illustration: Norrköpings kommun.  
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Hantering av stora och extrema regn 

Planområdet fortsätter vara anslutet till det kommunala dagvattennätet. 
Nodra AB kan erbjuda serviser.   

WSP har på uppdrag av samhällsbyggnadskontoret under 2020 tagit fram en 
teknisk utredning där bland annat dagvattenhantering studeras. 
Dagvattenutredningen visar att förändringen av markanvändning medför att 
föroreningsmängderna minskar för samtliga studerade ämnen förutom fosfor 
och kadmium som förväntas öka. Recipienten Ljura bäck har en måttlig 
ekologisk status till följd av framförallt övergödning med ett krav på god 
ekologisk status till 2027. För att inte förvärra möjligheten att uppnå MKN 
för Ljura bäck krävs dagvattenrening innan avledning från området. 
Dagvattenutredningen föreslår en mindre reningsanläggning i form av en 
växtbädd som bedöms ha en tillräcklig reningseffekt för att möjligheterna 
att uppnå MKN för Ljura bäck inte ska försämras.  

Det har även gjorts en skyfallsanalys för extrema regn för att kontrollera att 
den projekterade höjdsättningen inte skapar översvämningar vid de 
planerade bostäderna och att den planerade dagvattenlösningen får rätt 
volym vid extrema regn. Vid dessa analyser har en regnmängd motsvarande 
ett 100-årsregn använts.  

Figur 55. Utredningsområde för teknisk utredning genomförd av WSP. 
Kartbilderna visar markanvändning och rinnvägar före och efter genomförd 
detaljplan och genomförande av befintlig detaljplan i närheten. Källa: WSP.  

Höjdpunkten på Takläggaregatan, som är inom aktuellt planområde, har 
förskjutits cirka 10 meter mot nordväst för att minska dagvattentillförseln ut 
mot Grundläggaregatan och istället leda mer vatten in mot nya park- och 
dagvattenanläggning. I figur 56 syns tydligt att lågpunkten i framtiden blir 
den planerade dagvattenanläggningen.  

Det finns även en risk att dagvatten från Hagebygatan och områden sydost 
om planområdet rinner längs spårvägen till den nya dagvattenanläggningen 
vid ett extremregn. Det skulle ge för stora mängder dagvatten i parken och 
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leda till översvämning. Via höjdsättning av ett planerat torg öster om 
planområdet leds detta vatten istället runt planområdet och dess instängda 
områden. Denna omledning bedöms inte förvärra situationen för nedströms 
liggande fastigheter.  

 
Figur 56. Framtida lågpunkter, efter genomförd exploatering och genomförda 
dagvattenåtgärder. Källa: WSP.  

För att inte öka belastningen på det kommunala dagvattennätet jämfört med 
dagens situation behöver dagvattnet fördröjas. I parkstråket öster om 
vändzonen planeras för en dagvattenanläggning där fördröjning och rening 
kommer ske. Dagvattenanläggningen ligger utanför detta planområde. 
Denna yta har flera omkringliggande höjder att anpassas efter. Parkmarken 
behöver anpassas efter Hagebygatan, nya Takläggaregatan och befintlig 
gång- och cykelbana utmed spårvägen.  

Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska 
dagvattenanläggningarna för de stora regnen utformas så att bebyggelsen 
ska kunna ha full samhällsfunktion vid regn. Dagvattensystemen ska 
utformas så att en så stor del som möjligt infiltreras och så att 
flödestopparna minimeras samt föroreningarna avskiljs och bryts ned under 
vattnets väg till recipienten. Dagvattenhanteringen ska berika gestaltningen 
av stadsmiljön och ha ytterligare funktioner utöver avledning och rening 
samtidigt som anläggningar på allmän platsmark ska vara säkra. 

Två olika lösningar på dagvattenanläggning har studerats för att undersöka 
om det går att uppnå tillräcklig volym vid 20- och 100-års-regn samt uppnå 
en rening av dagvattnet. Det första alternativet är en lösning med 
rörmagasin under ett mindre öppet fördröjningsmagasin. Kupolbrunnar 
leder dagvattnet ner till rörmagasin. Det andra alternativet är en lösning där 
volymen skapas i ett öppet fördröjningsmagasin genom att anlägga murar.  
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Alternativet med en underjordisk anläggning bedömdes vara svår att 
kombinera med en lösning för dagvattenrening varför en öppen lösning med 
en växtbädd för i botten förespråkas. Dagvatten leds till anläggningen och 
infiltrerar igenom växtbädden innan vattnet leds vidare till en 
dagvattenledning via dräneringsledningar. Vid extremregn översvämmas 
anläggningen och växtbädden och dagvattnet bräddar direkt till 
ledningsnätet via kupolbrunnar. 

Det är viktigt att dagvattendammen anläggs på ett sätt som samspelar med 
parkmiljön och bidrar till en gestaltad helhet. Gestaltning och funktion kan 
samspela. Typen av växtlighet i denna del av parken behöver också planeras 
utifrån att det är en fuktigare miljö. Figur 57 och 58 visar referensbilder och 
exempel från Linköping och Södra Ekkällan samt från Köpenhamn.  

 

Figur 57. Exempelbilder från Linköping. Dagvattendammen, beroende på hur djup 
den blir, kan avskärmas höjdmässigt på olika sätt. Planerad dagvattendamm 
innebär i dagsläget ingen permanent vattenfylld yta, utan en översvämningsyta 
som kan kombineras med växtlighet på olika sätt. Bilder: Karin Ingemansson, 
Norrköpings kommun, 2020.   
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Figur 58. Referensbild översvämningsyta, bilden är från Tåsinge Plads i 
Köpenhamn. Referensbild: Malmos landskaber.  

El, tele, bredband och värme  
Anslutnings- och bruksavgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål av 
ledningsägare och operatörer.  

E.ON energidistribution AB har koncessionen för elförsörjningen i området. 
Möjligheter till anslutning finns i angränsande allmänna gator.  

Skanova har huvudmannaskapet för teleledningar.  

Tele2 och Nodra AB har ledningar för bredband inom området. För att 
möjliggöra byggnation krävs ledningsflytt.  

Kommunen har som målsättning att uppvärmningen ska ske på ett så 
miljövänligt sätt som möjligt samt att energianvändningen ska minimeras. 
Kommunen rekommenderar i första hand anslutning till fjärrvärmenätet, om 
detta är möjligt. Befintliga ledningar för fjärrvärme finns inom fastigheten. 
E.ON Värme Sverige AB är huvudman för fjärrvärmenätet.  

Alternativa förnyelsebara uppvärmningsformer bör prövas för att undvika 
en kraftigt ökad elanvändning. Möjlighet till lågenergihus alternativt 
passivhus bör prövas.  
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Avfall 

Förutsättningar 

Det är Nodra AB som ansvarar för insamling och behandling av 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. De avfallsslag som det bör 
dimensioneras för är restavfall, matavfall, förpackningar av papper, plast, 
färgat och ofärgat glas, metall samt tidningar. Det behöver även finnas 
utrymme för grovavfall, elavfall och farligt avfall. För att avfallshanteringen 
ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att utrymmen för avfallshantering är 
väl tilltagna.   

I kommunen finns också återvinningsstationer. En återvinningsstation är en 
större insamlingsplats för bland annat förpackningar och returpapper.   

Förändringar 

Takläggaregatan utformas så att sophämtning kan utföras och vändplanen är 
dimensionerad för sopbil. Sophämtning är även möjligt från 
Grundläggaregatan, det är dock viktigt att beakta att sopbil inte kan stanna i 
gaturummet för nära korsningen mot Hagebygatan. Det är också viktigt att 
miljörum placeras så att framkomligheten till exempelivs garage inte 
påverkas.  

Vid exploatering bör samråd ske med Nodra AB angående utformning av de 
gemensamma hämtställena och lösningar för hämtning från planerade 
verksamheter i området.  

Vid utformning av avfallshantering ska Riktlinjer för arbetsmiljö och 
tillgänglighet för avfallshanteringen i Norrköpings kommun följas. Även 
BBR ska följas. I BBR regleras exempelvis att längsta avstånd från entré till 
sophantering för hushållsavfall högst bör vara 50 meter.  

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. 

Rev. 
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5.1 Tidplan 

Detaljplanearbete 
Planuppdrag: 10 december 2019 

Samråd: 9 juni – 19 augusti 2020 

Granskning: 9 april 2021 – 30 april 2021 

Beslut om antagande  
samhällsplaneringsnämnden: 16 november 2021 

Detaljplan laga kraft: december 2021 

Genomförande, allmän plats 
Projektering allmän plats, gata och park: Hösten 2021 

Entreprenadupphandling,  
allmän plats, gata: Hösten 2021 

Fastighetsreglering: Våren 2022 

Utbyggnad av gata, VA med mera: Hösten 2021 

Utbyggnad av park och dagvatten: Våren 2024 

Genomförande, kvartersmark 
Marktilldelning, kommunägd mark: Oktober 2021  

Fastighetsbildning: Våren 2022 

Husbyggnad: 2022-2023 

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 ska vara huvudman för gator och andra allmänna 
platser. Kommunen är ansvarig för utbyggnad samt för drift och underhåll. 

Genomförandet leds och samordnas av Norrköpings kommun, 
samhällsbyggnadskontoret, som även ansvarar för den tekniska kontrollen 
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av gator, torg och allmänna anläggningar. Nodra AB ansvarar för den 
tekniska kontrollen av VA-ledningar. Den planerade dagvattenanläggningen 
i parken kommer vara en gemensam anläggning för Nodra AB och 
Samhällsbyggnadskontoret. Ägande och skötsel av denna kommer fördelas 
mellan Nodra AB och Samhällsbyggnadskontoret. 

Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 
kvartersmark samt för fastighetsbildning, inklusive bildande av eventuella 
gemensamhetsanläggningar. 

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

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

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
gata och dagvatten fastighet. Norrköpings kommun är huvudman för de 
allmänna vatten- och avloppsanläggningarna genom Nodra AB och är 
ansvarig för att vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar byggs ut i 
området, samt ansvarar för drift och underhåll fram till anvisad 
anslutningspunkt. Den planerade dagvattenanläggningen i parken kommer 
vara en gemensam anläggning för Nodra och samhällsbyggnadskontoret. 
Ägande och skötsel av denna kommer fördelas mellan Nodra och 
samhällsbyggnadskontoret. 

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

Skanova AB är huvudman för telenätet. 

E.ON Energilösningar AB är huvudman för fjärrvärmeledningar.  

Inom planområdet finns fiberledningar tillhörande Skanova AB och Nodra 
AB. En ledningsflytt är nödvändig för att möjliggöra byggnation i enlighet 
med detaljplanen.  

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess 
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten/förbindelsepunkt 
för respektive fastighet. 
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5.3 Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från det datum som beslut om antagande av 
detaljplanen har vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har 
fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt detaljplanen. Kommunen kan 
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att 
fastighetsägare får någon ersättning för byggrätt som inte utnyttjats. 

5.4 Genomförande inom allmän plats 
Åtgärder som planeras inom allmän plats är ombyggnation av 
Takläggaregatan inklusive en vändplan samt nyanläggning av en lokalpark 
innehållandes plats för dagvattenhantering.  

Teknisk utredning av de planerade åtgärderna har utförts i samband med 
upprättande av detaljplan.  

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

Genomförande kräver samordning med genomförandet inom kvartersmark.  

5.5 Genomförande inom kvartersmark 
Inom kvartersmark planeras flerbostadshus som innebär cirka 130 nya 
lägenheter i området. Utbyggnad inom kvartersmark behöver samordnas 
med kommunens utbyggnad av allmän plats.  

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

Byggherren är ansvarig för genomförande inom kvartersmark. 

5.6 Mark- och avtalsfrågor 
Plankostnadsavtal har tecknats av samhällsbyggnadskontoret, 
detaljplanering, och exploatören gällande detaljplanearbetets kostnader. 

För den del av byggrätten som omfattar den kommunala fastigheten Hageby 
4:2 har ett markanvisningsavtal tecknats mellan exploatören och 
samhällsbyggnadskontoret. Kommunen, genom samhällsbyggnadskontoret, 
exploatering, kommer att teckna marköverlåtelseavtal med exploatören 
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avseende marköverlåtelser, kostnads- och ansvarsfördelning gällande 
genomförandet av detaljplanen. Marköverlåtelseavtalet ska vara 
undertecknat innan samhällsplaneringsnämnden fattar beslut om antagande 
av detaljplanen.  

5.7 Tekniska utredningar 

Se referenser i slutet av planbeskrivningen för förteckning över vilka 
utredningar som har genomförts.  

6. Genomförandets konsekvenser  

6.1 Inverkan på miljön 
Planens genomförande bedöms inte medföra någon risk för betydande 
påverkan på miljön. Se vidare Undersökning av betydande miljöpåverkan. 

6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ägoförhållanden 
Inom planområdet finns två fastigheter. Fastigheten Hageby 4:2 ägs av 
Norrköpings kommun och lagfaren ägare till Portlåset 2 är AB Portlåset. 
Exploatören, CoAM Holding AB har köpt Portlåset 2 men tillträde har ännu 
inte skett.  

 
Figur 59. Fastighetskarta där kommunägd mark är rosa. Bild: Norrköpings 
kommun.    
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Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 
Detaljplanen medför att mark som tidigare har varit planlagd för kontor och 
småindustri nu planläggs för bostäder. Mindre justeringar mellan allmän 
plats och kvartersmark görs. 

Detaljplanen ska genomföras genom att markområden överförs mellan 
fastigheter genom fastighetsreglering. Fastighetsbildning sker genom 
lantmäteriförrättning. Det finns avtal mellan parterna.  

Fastighetsregleringar som krävs för att genomföra detaljplanen visas i figur 
60 och tabell nedan. Ansökan görs av Norrköpings kommun.    

Figur 60. Kartan visar de områden (A och B) inom planområdet som berörs av 
fastighetsreglering. Bild: Norrköpings kommun.  
 
Fastighet Fastighetsreglering Användning 

Hageby 4:2 Markområde A överförs till Portlåset 2 Kvartersmark 

Portlåset 2 Markområde B överförs till Hageby 4:2 Allmän plats 

 

Rev. 
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Servitut 
Befintliga servitut 
Till förmån för fastigheten Portlåset 2 finns fyra officialservitut varav tre för 
väg och ett för avloppsledning. Aktbeteckningarna är 0581K-41D:2261:4-7.  

Portlåset 2 belastas av ett avtalsservitut för elledningar till förmån för E.On 
Energidistribution ABs fastighet Borg 11:6, Slottshagen 1:1 och Triangeln 
10 och 14, aktbeteckning 05-IM1-90/5213.1.  

Syftet är att upphäva samtliga servitut då behovet istället kan tillgodogöras 
inom allmän plats. Det planeras inga tillkommande servitut.  

6.3 Ekonomiska konsekvenser 

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

Norrköpings kommun får intäkter till följd av markförsäljning av del av 
fastigheten Hageby 4:2. 

Allmän plats, kostnader och finansiering 
Ombyggnation av Takläggaregatan och anläggandet av parken ska 
finansieras med intäkter från markförsäljningar av Norrköpings kommun via 
samhällsbyggnadskontoret, exploatering.    

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

Vatten och avlopp 
Kostnader för anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet 
finansieras genom anslutningsavgift enligt gällande VA-taxa. 
Dagvattenanläggningen finanseras gemensamt av Nodra AB och 
samhällsbyggnadskontoret. Kostnader för ledningsdragning inom 
kvartersmark tillkommer exploatören. 

Driftkostnader 
Drift och underhåll finansieras genom brukningsavgifter enligt gällande 
VA-taxa.   

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

Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 
Ersättningar för marköverföringar och bildande, respektive upphävande av 
servitut, bestäms genom överenskommelse mellan berörda parter. 

Bygglov och planavgift 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. 
Ingen planavgift tas ut i samband med bygglov då denna kostnad reglerats 
genom plankostnadsavtal.  

6.4 Sociala konsekvenser 
Staden förtätas och en idag relativt öde plats ges förutsättningar att få liv 
och rörelse vilket skapar tryggare och säkrare stadsmiljö till och från de 
södra stadsdelarna Hageby och Navestad in mot centrala Norrköping.  

Hageby är, i relation till andra stadsdelar i Norrköping, en utsatt stadsdel 
med låg genomsnittlig inkomst och hög arbetslöshet. Att det sker 
nybyggnation med hög kvalité i detta område kan bidra till att lyfta hela 
stadsdelen och förändra stadsdelens demografi.  

Figur 61. Kartbilden visar andel arbetslösa i stadsdelarna. Hageby utmärker sig 
markant jämfört med övriga stadsdelar. Kartbild: Norrköpings kommun.  
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Jämställdhet  
Byggande av nya bostäder på en avriven tomt centralt i staden skapar 
jämställda förutsättningar att ta sig till och från målpunkter såsom 
servicefunktioner, arbetsplatser och andra bostadsområden eftersom 
avstånden är kortare och tillgång till kollektivtrafik är bättre. Förtätning kan 
således ses som ett sätt att underlätta vardagslivet genom att knyta samman 
samhällets olika funktioner. Det bidrar till att hushålla med resurser som 
mark och energi, samt inte minst hushållning av tid som är en viktig 
jämställdhetsfråga.  

Resvanestudier visar att både kvinnor och män använder bilen som  
transportmedel, men kvinnor går, cyklar eller nyttjar kollektiva färdmedel i 
betydligt större utsträckning. Närheten till kollektivtrafik tenderar därför att 
vara en viktig jämställdhetsaspekt.  

Forskning visar att kvinnor oroar sig över sin säkerhet i större utsträckning 
än män. Kvinnorna begränsas i sina rörelsemönster och frihet genom att 
undvika delar av det offentliga rummet i rädsla för överfall, trakasserier och 
sexuella övergrepp. Förtätning av aktuellt område bidrar sannolikt till att det 
blir ett tryggare stråk. Att förtäta denna yta och bidra till tryggare miljö ger 
därför effekter på jämställdheten och allas rätt att vistas i staden oavsett tid 
på dygnet för inte bara kommande boende inom planområdet, utan för ett 
mycket större närområde då stråket är viktigt.  

Barnperspektiv 
Det planeras inte för någon lekyta inom planområdet, men innergården har 
potential att skapa en skyddad miljö för barn och unga, utan direkt närhet till 
motorfordon.  

6.5 Konsekvenser för stadens attraktivitet 
Hageby förtätas och växer samman med Norrköpings centrum. Projekt 
Söderport innebär både ett torg och ett parkstråk vilket ökar hela stadsdelens 
attraktivitet och kommer att innebära målpunkter för många människor. En 
god gestaltning av bebyggelsen kan bidra positivt till gatu- och stadsmiljön. 
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