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Utlåtande 
Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för 
granskning under tiden den 9 april 2021 till och med den 30 april 2021.  

Samråd skedde under perioden 10 juni 2020 till och med den 19 augusti 
2020. Samrådsmöten erbjöds genom platsträff vid planområdet den 17 juni 
och den 12 augusti 2020.  

Samråd och granskning har skett genom remissförfarande med de berörda 
samt med statliga och kommunala instanser.  

Yttrandena har vid behov förkortats och/eller sammanfattats av Matilda 
Hallgren, planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun.  

De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden för 
granskning: 

Länsstyrelsen 2021-04-29 

Kommunala instanser 
Samhällsbyggnadskontoret, bygglov 2021-04-28 

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa 2021-04-28 

Samhällsbyggnadskontoret, lantmäteri  2021-04-29 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur 2021-04-29 

Räddningstjänsten Östra Götaland 2021-04-29 

Utbildningskontoret 2021-04-29 

Nodra AB 2021-04-30 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 
E.ON Energidistribution AB 2021-04-30 

E.ON Energilösningar AB 2021-04-29 

FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamling) 2021-04-08 

SGI 2021-04-23 

Trafikverket 2021-04-19 
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Berörd allmänhet och fastighetsägare 
Se bilaga. Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i 
bilagan. 

Synpunktsförfattare 01 2021-04-12 

Ändringar som gjorts i detaljplanen: 
o Planbestämmelse för att hantera förgårdsmark mot omgivande gator 

har tillkommit.  

o Planbestämmelse om att fasad ska ha inslag av trä har förtydligats 
genom skrivelse att väggar vid loftgångar och balkonger ska vara 
klädda i trä.  

o Gestaltning har förtydligats. Exempelvis att detaljer i fasadmaterialet 
ska finnas och att en del av bebyggelsen ska ha sadeltak.  

o Planbestämmelse om att balkongräcken ska vara av smide eller 
liknande material har tillkommit.  

o Byggnadsvolymen i hörnet Grundläggaregatan/Hagebygatan har 
sänkts en våning.  

o En planbestämmelse som tydliggör att parkering i bottenplan endast 
får anordnas mot Grundläggaregatan har lagts till.  

o U-området har justerats.  

o En höjdangivelse har lagt till på kvartersmarken för att styra 
höjdsättningen mot parkstråket.  

o En liten bit kvartersmark i anslutning till vändplanen inom 
planområdet har tagits bort.  

Utöver det har mindre ändringar av redaktionell karaktär gjorts.  

Ändringar som gjorts i tillhörande planhandlingar: 
o Illustrationer har uppdaterats då gestaltningen har förtydligats eller 

ändrats.  

o Bullerutredningen har kompletterats och planbeskrivningen har 
uppdaterats därefter.  

o Stabilitetsutredningen har kompletterats.  

o Avsnittet gällande arkeologi har uppdaterats.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Utöver det har mindre ändringar av redaktionell karaktär gjorts i både 
planbeskrivning och undersökning om betydande miljöpåverkan.  

Sammandrag av inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 
Riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet Miljöbalken 

Länsstyrelsen bedömer att kommunen har hanterat aktuella riksintressen i 
planförslaget på ett sådant sätt att det inte bedöms medföra någon påtaglig 
skada på aktuella riksintressen, kommunikation, flyghinderzon samt 
befintlig väg, E22. 

Hälsa och säkerhet 

Trafikbuller 

Planområdet vetter mot Söderleden och Hagebygatan och är bullerutsatt från 
både väg- och spårtrafik. Av länsstyrelsens samrådsyttrande framgår det att 
kommunen inför granskningsskedet behöver belysa bullersituationen 
ytterligare och att planhandlingarna behöver kompletteras avseende 
bullerpåverkan till granskningsskedet. 

Inför granskningsskedet har kommunen låtit ta fram en bullerutredning. Av 
utredningen framgår att stora delar av planerad bebyggelse uppnår gällande 
riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder genom tillämpning 
av genomgående planlösningar där minst hälften av bostadsrummen vetter 
mot ljuddämpad sida eller genom uppförande av lägenheter mindre än 35 
kvadratmeter.  

Av granskningshandlingen framgår det att för hörnhuset i kvarterets 
nordvästra hörn kan det vara svårt att hitta utformningar som medger minst 
hälften av bostadsrummen mot sida med högst 55 dBA. Det bedöms dock 
finnas lösningar som uppfyller gällande riktlinjer kring buller, varför det 
inte hindrar utbyggnad enligt förslag. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning i stort men anser att det av planhandlingen behöver framgå vilka 
lösningar som ska tillämpas i planområdets nordvästra del för att riktlinjerna 
ska kunna uppfyllas. 

Förorenad mark 

Som tidigare framförts i länsstyrelsens samrådsyttrande, 402-8145-20, så 
förutsätter länsstyrelsen att planområdet saneras för att nå riktlinjer för 
känslig markanvändning enligt vad som anges i planbeskrivningen. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Skydd mot olyckor, översvämning och erosion 

Geoteknik 

Inför att detaljplanen ställts ut för granskning har kommunen genomfört en 
stabilitetsutredning. Av utredningen framgår att stabiliteten bedöms vara 
tillräcklig både för befintlig och tillkommande bebyggelse. Länsstyrelsen 
har fått Statens geotekniska instituts, SGI, granskningsyttrande till 
kommunen för kännedom. Av SGI:s yttrande, 2021-04-23, framgår att 
genomförda beräkningarna är ofullständiga och behöver revideras. 
Länsstyrelsen förutsätter att planhandlingarna kompletteras i enlighet med 
SGI:s synpunkter. 

Kommentar:  
Bullerutredningen har kompletterats och planbeskrivningen har 
uppdaterats. Hörnhuset har från granskning till antagande minskat från sju 
till sex våningar vilket också minskar problematiken gällande buller för det 
utsatta hörnläget.  

Geoteknik 
Stabilitetsutredningen har kompletterats utefter SGI:s yttrande. Det 
föranleder inget behov av förändringar eller ytterligare hänsynstagande till 
stabilitetsförhållandena i planskedet.  

Kommunala instanser 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov  
Bygglovsenheten har inga synpunkter på förslaget.  

Kommentar:  
Synpunkten noteras.  

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa  

Buller 

Bullerutredningen visar att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad på 
bostäder, 60 dBA, beräknas överskridas för fasaderna ut mot Hagebygatan 
och Söderleden. Riktvärdet för smålägenheter om högst 35 kvadratmeter, 65 
dBA, beräknas överskridas för fasaderna mot Söderleden. 

Utredningen säger vidare att det är svårast att klara bullerkraven för 
hörnhuset i kvarterets nordvästra hörn där det kan vara svårt att hitta 
utformningar som medger minst hälften av bostadsrummen mot sida med 
högst 55 dBA. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Planbeskrivningen säger däremot att det bedöms finnas lösningar som 
uppfyller gällande riktlinjer kring buller, varför det inte hindrar utbyggnad 
enligt förslag. 

Miljö och hälsa bedömer att detta resonemang behöver kompletteras. 
Bullerutredningen innehåller inga förslag på lösningar. Bullerutredningen 
behöver därför kompletteras med vilka lösningar som kan vara aktuella på 
platsen, och även ge exempel på planlösningar som gör att 
trafikbullerförordningen uppfylls i samtliga lägenheter, med fokus på utsatta 
hörnlägen. 

Vi ser en fara med att lämna en så viktig fråga till prövning i samband med 
bygglov, det behöver säkerställas redan nu att samtliga lägenheter klarar 
gällande riktvärden för trafikbuller.  

Trafikbullerutredningen saknar dessutom beräkningar av ett 
framtidsscenario, cirka år 2040 med hur bullersituationen beräknas se ut då. 
Även detta bör kompletteras.  

Kommentar:  
Bullerutredningen har kompletterats och planbeskrivningen uppdaterats. 
Bullerutredningen tar höjd för framtida trafiksituation. Hörnhuset har från 
granskning till antagande minskat från sju till sex våningar vilket minskar 
problematiken gällande buller för det utsatta hörnläget. 

Samhällsbyggnadskontoret, lantmäteri  

6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighetsindelning 

Det anges att fastighetsregleringar ska genomföras men sägs inget om att det 
sker med överenskommelse mellan berörda parter alternativt genom att 
lantmäterimyndigheten värderar och utför fastighetsregleringen för att 
genomföra planen. 

Det anges i text att de fastighetsregleringar som ska genomföras visas i figur 
46 – detta ska nog vara figur 61. 

Servitut 

Till förmån för Portlåset 2 finns 4 officialservitut varav 3 för väg och 1 för 
avloppsledning och aktbeteckningarna är 0581K-41D:2261:4-7. 

Gällande texten för avtalsservitutet har texten ”E.ON Energidistribution 
AB:s fastighet” smugit sig in, tas bort.  

Kommentar:  
Under rubrik Fastighetsindelning har information tillfogats 
planbeskrivningen att det finns avtal som hanterar försäljning av mark.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Informationen om servitut har redigerats enligt upplysning i yttrandet.  

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur  

Dagvatten  

I samrådet lyftes frågan om att bestämmelsen ”marklov krävs vid 
hårdgörning” bör läggas till för att säkra genomförandet av bestämmelsen n. 
I samrådsyttrande stod det att denna bestämmelse inte ansågs nödvändig.  

Möjligheten att använda bestämmelsen ”marklov krävs vid hårdgörning” är 
ny inom PBL och skapades för att kunna säkra att bestämmelser 
motsvarande n genomförs. Utan den finns ingen möjlighet att säkra 
bestämmelsen.  

I samrådet lyftes även frågan om hur rinnvägar inom kvartersmark ska 
säkras vid extrema regn. En parkyta för hantering av dagvatten och extrema 
regn kommer att skapas bredvid planområdet. För att den ska kunna fungera 
som översvämningsyta behöver den ytan vara lägre än planområdet. Det 
finns idag inga höjder inom planområdet som säkrar att planområdet 
höjdsätts rätt i förhållande till parken. Någon form av styrning av det vore 
bra. Det skulle kunna göras genom en skyddsbestämmelse som säger att 
planområdet ska höjdsättas högre än parken och att rinnvägar ska skapas 
mot parken.  

Landskap  

Förgårdsmark mot Hagebygatan bör regleras med n-bestämmelse för att 
undvika att gaturummet mot Hagebygatan blir alltför öppet då befintliga 
träd tas bort i samband med exploatering. En tydlig indelning mellan gång-
och cykelväg och förgårdsmark behövs också för att styra gång- och 
cykeltrafik till allmän plats.  

Kommentar:  

Allmän platsmark inom planområdet höjdsätts för att säkra rinnvägar. 
Takläggaregatans höjdpunkter förändras exempelvis från befintliga 
förhållanden just för att säkerställa rinnvägar. Kvartersmarken höjdsätts 
inte på liknande sätt. En höjdangivelse har dock lagts till på kvartersmarken 
för att styra höjdsättningen mot parkstråket. 

Planbeskrivningen har information om vilka åtgärder som är lämpliga att 
fastighetsägare själva gör för att omhänderta dagvatten. Detaljplanen styr 
inte det i detalj.  

Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, tar till sig förslaget att reglera 
förgårdsmarken. Planbestämmelse för att hantera förgårdsmarken har 
tillkommit.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 8(17) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0410 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Räddningstjänsten Östra Götaland 
Räddningstjänsten har inget ytterligare att tillägga. Remissvar är redan 
skickat under samrådstiden, där vi uppmärksammade att räddningstjänstens 
utskjutsstegar inte kan utgöra en del i utrymningen från innergården på hus 
A4 och A5. Lägenheter som endast har fönster mot innergården får med 
andra ord inte förekomma. Bifogad PDF är kopia på remissyttrandet, 
gulmarkerad text gäller problematiken med utrymning från innergård. I PM 
Brand daterat 2020-10-07 nämns ändå alternativet med bärbara stegar från 
innergården men man får alltså lösa det med Tr 2-trapphus i husen A4 och 
A5 eller lägenheter som samtliga har fönster mot Hagebygatan. 

Räddningstjänsten ser ett behov av att förtydliga resultatet av den upprättade 
riskanalysen i syftet att Samhällsbyggnadskontoret kan upprätta korrekta 
planbestämmelser och föra dialogen med exploatören om hur byggnaderna 
kan disponeras. Riskanalysen lämnar i urval nedanstående förslag på 
åtgärder som behöver vidtas för att uppnå en acceptabel risknivå. 

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

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

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

Räddningstjänstens kommentar: Syftet med dessa åtgärder och som behöver 
regleras med planbestämmelser i tillräcklig omfattning är att skapa en tät 
fasad som förhindrar eller försvårar brandspridning till byggnaden samt inte 
utsätter människor i byggnaden för farliga strålningsnivåer. Åtgärder hindrar 
även i viss mån tillsammans med åtgärd nummer 4 möjligheten för giftiga 
eller ej antända brandfarliga gaser från att ta sig in i byggnaden. Med en tät 
fasad menas alltså att den inte ska vara öppningsbar av den som brukar 
byggnaden för att det skulle innebära att skyddet som åtgärderna medför 
helt eller delvis upphör. Det ska därför inte vara möjligt för de boende att 
exempelvis vädra via fönster i denna fasad utan enbart ska kunna 
rengöras/underhållas men då enbart vara öppningsbar med nyckel eller 
verktyg.  

Det medför att den sidan av huset som vetter Söderleden inte kan nyttjas för 
alternativ utrymning genom fönster via räddningstjänstens stegutrustning. 
På innergården finns det inritat en lägre byggnadsvolym som också kommer 
ommöjliggöra utrymning för våningsplan 3-4 genom fönster med hjälp av 
räddningstjänstens stegutrustning. Räddningstjänstens sammantagna 
bedömning är att de berörda lägenheterna måste få säkerställd utrymning i 
händelse av brand eller olycka på Söderleden genom byggnadstekniskt 
brandskydd1. Detta behöver säkerställas med lämpligt utformad 
planbestämmelse för berörda lägenheter. 

Förslagsvis förtydligas planbestämmelse f1 att inte heller franska balkonger 
kan anordnas enligt resonemanget ovan. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

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

Räddningstjänstens kommentar: Utifrån erfarenhet kan det ibland bli så att 
byggherren nyttjar maximal byggnadshöjd för våningsplanen men där en 
placering av ventilation på tak i bygglovskedet då blir planstridig. Säkerställ 
att åtgärden är genomförbar med tillräckligt tilltagen byggnadshöjd i 
förhållande till antal våningar, alternativt att sådan installation får uppföras 
utöver maximal byggnadshöjd. 

Framkomlighet för räddningstjänsten 

Utrymning i händelse ska normalt säkerställas först i bygglovsskedet, dock 
är det lämpligt att i planskedet planera för att förutsättningarna är fastställda 
redan i ett tidigt skede. För lägenheter som inte berörs av konsekvenserna av 
åtgärderna som kommer av riskanalysen är det möjligt att nyttja 
räddningstjänsten som alternativ utrymningsväg genom fönster och ned till 
marken via vår stegutrustning. Normalt kan bärbara stegar nyttjas upp till 
och med 11 meter mätt från marken till undersida fönster eller översida 
balkongräcke, höjdfordon får nyttjas upp till och med 23 meter. Generellt 
ser det allmänna vägnätet ut att möjliggöra utrymning via räddningstjänstens 
stegutrustning för samtliga lägenheter som har minst ett fönster/balkong 
som vetter ditåt. I det aktuella fallet omöjliggör den lägre byggnadsvolymen 
på innergården utrymning för våningsplan 3 och 4 genom fönster med hjälp 
av räddningstjänstens stegutrustning för de berörda byggnaderna. Det 
innebär att inga enkelsidiga lägenheter kan placeras mot innergården på 
dessa våningsplan. Om det finns önskemål om enkelsidiga lägenheter mot 
innergården på ovanliggande våningsplan medför det krav på 
räddningsvägar och uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon. 

Brandposter 

I området finns i dagsläget tillfredsställande tillgång på brandposter enligt 
de uppgifter som vi kan se. 

Kommentar:  
Exploatör är medveten om de begränsningar som exploatering i detta läge 
och med denna utformning som förslaget bygger på innebär. Samt vilka 
anpassningar gällande byggnaders konstruktion som behövs, exempelvis 
Tr2-trapphus i vissa lägen. Information framgår också av 
planbeskrivningen och framtagna utredningar.  

Detaljplanen har ett antal planbestämmelser som hanterar risk på olika 
sätt. Exempelvis tät fasad mot Grundläggaregatan, brandklassning på vissa 
byggnadskroppar och möjlighet att utrymma byggnader placerade inom 35 
meter från Söderleden till sida som inte vetter mot Söderleden.   

Dessa planbestämmelser hanterar de punkter som lyfts i riskutredningen. 
Det har även tagits fram en kompletterande brandutredning för att förbättra 
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underlaget under planskedet. Det bedöms ge en fullgod täckning för den 
problematik som finns på en nivå som är adekvat för planskedet.  

I bygglovsfasen, när planförslaget tas vidare till nästa skede, kan ytterligare 
anpassningar för riskreduktion diskuteras och kan komma att krävas. 
Detaljplanen ska inte reglera mer än nödvändigt.  

Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, bedömer att den hänsyn och de 
synpunkter som är relevanta i detaljplanens skede har fångats upp. 

Det är bra att det finns en medvetenhet redan nu angående att fönster och 
liknande inte ska kunna vara öppningsbara av lägenhetsinnehavare själva 
mot Söderleden, det är dock något som konkret regleras och hanteras i 
senare skede. Information om att fönster inte bör vara öppningsbara utan 
exempelvis nyckel mot Söderleden nämns i planbeskrivningen.  

Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, noterar att det finns 
tillfredsställande tillgång på brandposter.  

Utbildningskontoret 
Utbildningskontoret har inget att yttra för själva detaljplanen i sig, dock 
ställer Utbildningskontoret sig frågande till hur tidigare samverkan har gått 
till. 

Det beskrivs ingenstans hur man i projektet tagit hänsyn till 
utbildningsverksamhet. Med den här typen av förtätning så får man anta att 
antalet barn i skolålder ökar i området. Frågor som skulle kunna ha 
behandlats och kanske även ge svar på, är till exempel: 

- Hur många fler barn i skolålder man räknar med i den här typen av 
förtätning.  

- Vilket befintligt utbud av olika utbildningslokaler som finns i 
området.  

- Hur kapaciteten ser ut i befintliga utbildningslokaler och hur den ser 
ut i framtiden. 

Utbildningskontoret ser generellt fram emot ett fortsatt bra samarbete i 
tidiga skeden med fokus på samverkan och god planering med en fortsatt 
dialog kring framkomliga lösningar på bästa sätt för alla parter.  

Kommentar:  
Det är viktiga aspekter som utbildningskontoret lyfter. Information om 
pågående planering har gått ut vid flertalet tidigare tillfällen. 
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, ser fram emot fortsatt 
utveckling av dialog i tidiga skeden för att på bästa sätt ge förutsättningar 
för att kunna planera för hållbarhet i utbildningsväsendet.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Närheten till förskola är särskilt viktig. Denna detaljplan behöver ses i ett 
större sammanhang då det är tre bostadskvarter som tillkommer inom 
projekt Söderport. Ett av dessa är redan under byggnation.  

Det har pågått parallell planering som, av olika anledningar, inte har 
informerats specifikt om i planhandlingarna för denna detaljplan. 
Exempelvis har samhällsbyggnadskontoret förvärvat fastigheten Taket 2 för 
att i framtiden kunna tillgodose behovet av till exempel förskola. Diskussion 
kring förskola bör fortgå i forum separat från denna detaljplan i detta läge, 
då det som sagt berör mer än detta planområde.  

Nodra AB 

Avfallshanteringen  

När det gäller avfallsinsamlingen så bör det skrivas in att miljörum/ 
miljöhus inte placeras så att sopbilen behöver stå i vägen för garagets in/ 
utfart. 

I plankartan visar illustrationskartan ett miljörum i anslutning till 
Hagebygatan mot Grundläggargatan. Miljörummets placering på 
illustrationskartan bör tas bort då avfallshantering inte bör ske från 
Hagebygatan då det finns risk för köbildning och olyckor eller att sopbilens 
uppställningsplats blir i hörnet Hagebygatan/ Grundläggargatan som 
regleras i planbeskrivningen/ bestämmelserna i plankartan. 

På sidan 2 under Avfall och förutsättningar i sista stycket bör man förtydliga 
att en återvinningsstation (ÅVS) är en insamlingsplats för förpackningar och 
returpapper. 

Vatten och avlopp  

Texten under 4.7 Teknisk försörjning stämmer men skulle kunna justeras för 
en bättre ordningsföljd. Se förslag nedan. 

“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.” 

Kommentar:  
Planbeskrivningen har kompletterats med information om att miljörum ska 
placeras så att det inte påverkar framkomligheten till exempelvis garage.  
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Illustrationskartan har korrigerats så att miljörum inte längre ser ut att 
placeras mot Hagebygatan, det har aldrig varit tanken att ha ett miljörum 
där. I nuläget är miljöhus bland annat tänkt att placeras en bit in på 
Grundläggaregatan.  

Det har förtydligats i planbeskrivningen att en återvinningsstation bland 
annat samlar in förpackningar och returpapper.  

Korrigering har skett utefter förslag gällande vatten och avlopp.  

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

E.ON Energidistribution AB 
Vi har i samrådsskedet missat att svara på detta ärende, som tur är har vi 
inget att erinra när vi nu lämnar ett svar i granskningsskedet. 

Kommentar:  
Synpunkten noteras.  

E.ON Energilösningar AB 
Befintliga ledningar för fjärrvärme finns inom fastigheten, se bild nedan. 
Dialog med Norrköpings kommun förs även för en planerad ledning till 
grannfastigheten Balkongen 1. 

För att åstadkomma nödvändigt planmässigt skydd för ledningarna bör u-
område införas för överföringsledningar som hamnar eller förläggs inom 
kvartersmark. Eventuella ombyggnader av befintligt distributionsnät som 
kan komma att krävas på grund av genomförandet av detaljplanen ska bäras 
av den som begär ändringen. E.ON förutsätter vidare att de byggnader som 
skall uppföras med stöd av detaljplanen förläggs så att de skyddsavstånd 
som gäller enligt bestämmelser för grävarbeten nära fjärrvärmeledningar 
med kringutrustning respekteras, se länk nedan. För befintliga och nya 
ledningar som finns respektive kommer att placeras i kommunal mark gäller 
markavtalet mellan E.ON och kommunen. Markavtalet ger E.ON rätt att 
anlägga, behålla, underhålla och förnya fjärrvärmeledningar i kommunens 
mark. Om detaljplanens genomförande innebär att ledningar förlagda med 
stöd av markavtalet hamnar inom mark som kommer att försäljas är det 
viktigt att ny rättighet tillskapas för ledningen att gälla gentemot framtida 
fastighetsägare.  

Kommentar:  
U-område för ledning finns i södra delen av planområdet, mot parken. Efter 
dialog med E.ON Energilösningar AB har u-området utökats något mot 
Hagebygatan.  
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Det framgår av planbeskrivningen att eventuella ombyggnader av befintligt 
nät som krävs på grund av detaljplanens genomförande ska bäras av den 
som initierar åtgärden.  

Dialog har skett separat och kommer fortsätta att ske med ledningsägare, 
bland annat E.ON.  

FTI (Förpacknings- och Tidningsindustrin) 
Förstår att det är svårt att i just denna planen få plats med en 
återvinningsstation, men då vi saknar återvinningsstationer i Hageby-
området så är det av stor vikt att hänsyn tas till detta i era planarbeten. 

Kommentar: 
Tyvärr är det inte möjligt att planera in en allmän återvinningsstation inom 
detta planområde nu.  

Samhällsbyggnadskontoret, Nodra AB och FTI bör ha dialog för att 
gemensamt hitta lösningar för framtiden. Det bör dock ske i ett forum 
utanför detta planarbete.  

SGI 
SGIs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion 
och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. 
Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår 
således inte.  

Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas till människors 
hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Med 
hänvisning till 2 kapitlet 4-5 § i PBL anser SGI att geotekniska aspekter 
såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion ska klarläggas i 
planskedet. 

SGI har tidigare lämnat synpunkter under samrådsskedet. Yttrandet är 
daterat 2020-08-18 med dnr enligt ovan. 

I tidigare yttrande ansåg SGI att stabiliteten för planområdet mot Söderleden 
skulle utredas. I aktuellt granskningsskede har planhandlingarna 
kompletterats med en geoteknisk stabilitetsutredning. Baserat på utförda 
stabilitetsberäkningar bedöms stabiliteten för planområdet vara 
tillfredsställande för såväl befintliga som planerade förhållanden. 

Stabiliteten har beräknats för två sektioner. I sektion A har ett lager 
torrskorpelera påträffats med mäktigheten ca 1-1,5 m enligt utförda 
sonderingar och störd provtagning. Odränerad och kombinerad analys har 
därför utförts för sektion A. Torrskorpelera har däremot inte påträffats i 
sektion B, varför endast dränerad analys har utförts. Enligt Trafikverkets 
anvisningar ska trafiklasten reduceras i fall med lågpermeabla jordar vid 
dränerad och kombinerad analys. För Grundläggaregatan har trafiklasten 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 14(17) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0410 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

valts till 20 kPa i sektion A enligt Trafikverkets anvisningar i TK Geo 13, 
version 2.0.1 sektion B finns dock ingen trafiklast redovisad för 
Grundläggaregatan. SGI anser att trafiklasten 20 kPa också ska gälla för 
dränerad analys i sektion B då det i denna sektion inte har påträffats 
lågpermeabla jordar. SGI anser att handlingen behöver innehålla 
beräkningar med rätt indata och efterfrågar därför en revidering av 
beräkningarna. 

Kommentar:  
Utredningen har kompletterats efter SIG:s yttrande. Det föranleder inget 
behov av förändringar eller ytterligare hänsynstagande till 
stabilitetsförhållandena i planskedet. 

Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra.  

Kommentar:  
Synpunkten noteras.   

Berörd allmänhet och fastighetsägare 

Synpunktsförfattare 01 
Jag är ägare av fastigheten Teglet 7 på andra sidan Hagebygatan och 
långsiktig fastighetsägare i Norrköping. 

Jag tycker bebyggelsen är reglerad som omotiverat hög sett till antalet 
våningar som får bebyggas. Utöver höjden får även tekniska delar sticka 
upp ytterligare 2 meter. Med angiven byggnadshöjd kan man med lätthet 
exploatera hela vinden samt att man ändå klarar att dölja de tekniska delarna 
(hisstopp mm) inom 18 meter. 

I planbeskrivningen ser inte arkitekturen rolig ut och mycket lite är reglerat 
ang fasaderna i detaljplanen. Känslan är att det är färgade betongelement 
som fasad. Det är inte tidsenligt och jag tycker inte den typen av bebyggelse 
binder ihop Klingsberg/Ljura och Hageby på ett fint sätt. Betongelement 
som fasad är helt emot hållbarhet och miljömässigt byggande. På andra 
sidan Hagebygatan finns dessutom Sveriges första egnahemsområde med 
träfasader, plåttak och småskalighet. 

Bör inte fasaderna mot Hagebygatan brytas av med olika materialval för att 
få till småskaligheten? Ex max 25 meter med samma typ av fasad. Med 
denna plan tenderar det att upplevas som ett nytt miljonprogram.  

Byggnadsbredden på 26 meter är mycket brett vilket kommer innebära att 
det endast kommer bebyggas små, mycket smala, enkelsidiga lägenheter. 
Med denna bredd på byggnaderna är det extra viktigt att säkerställa det 
arkitektoniska redan i detaljplanen. Med denna höga exploatering och i stort 
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sett endast enkelsidiga lägenheter finns en stor risk att det kommer bli 
endast parkering i hela bottenplanet och upplevas som en mycket tråkig 
fasad mot huvudgatan för att ha någon möjlighet att klara p-normer. 

Vad är anledningen till att man ska bygga ytterligare två våningar på delar 
av innergården samt därutöver möjliggöra för markparkering på delar av 
gården? Hur regleras cykelparkering? Ska det ske utvändigt eller invändigt? 

Sammantaget är denna detaljplan med 26-28 meter breda byggnader i 
kombination med att det inte är några släpp eller variationer i fasaderna en 
mycket stor risk till att bli ett riktigt tråkiga lägenheter (boendemiljö) samt i 
kombination med en tråkig fasad. Personligen tycker jag att 17 meters bredd 
är det bredaste man ska bygga för att skapa trevliga och ljusa lägenheter. 
Med en bredd av 17 meter blir det också mycket enkelsidiga lägenheter, 
men boendekvaliteten blir större jämfört med 26 meter. I denna plan med så 
mycket buller bör byggnaderna inte vara bredare än 14 meter för att kunna 
skapa genomgående lägenheter. I planen som togs fram och vann laga kraft 
2007 medgavs 12 meter breda byggnader. 

Det blev lite synpunkter, men jag tycker denna exploatering är viktig för 
staden och jag önskar att all nyproduktion även ska tillföra något vackert för 
staden i kombination med nytta. Med denna plan finns stora risker att 
området kommer att bli en segregerad del och upplevas som en stor mur mot 
Hagebygatan och Söderleden. Min känsla är att denna exploatering styrs av 
investeringskapital och maximerade intäkter snarare än nyttan för staden att 
skapa trivsamma miljöer att vistas och leva i. 

Jag vill poängtera att jag tycker området skall bebyggas men att det måste 
regleras mycket tydligare så att kommunen inte riskerar att trivsamma 
boendemiljön försvinner vid exploateringen. I utskicket står dessutom att 
nya byggnaderna ska ha hög arkitektonisk kvalitet och att platsen skall 
gestaltas väl. Det riskerar att missas. Framförallt skapar man inte trevliga 
bostäder med byggnadsdjup på 26 meter.  

Kommentar:  
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, uppskattar ditt utförliga 
yttrande och de diskussioner gällande framförallt gestaltning som det 
väcker.  

Huskroppen i hörnet Grundläggaregatan/Hagebygatan sänks en våning, 
från sju till sex våningar.  

Skalan varierar i kvarteret. Mot större delen av Hagebygatan är det fyra 
våningar. Kvarteret möter upp ny bebyggelse på Teglet 7 och 
egnahemsområdet exempelvis genom sadeltak och träinslag. Mot 
Hagebygatan blir det till viss del olika uttryck på hörnhuset jämfört med 
övriga byggnadskroppen.  

Planbestämmelse reglerar att tekniska konstruktioner ska utformas under 
tak alternativt vara indraget från fasad minst 2 meter. Tekniska 
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konstruktioner som inte utformas under tak ska också harmoniera med 
övriga byggnaden arkitektoniskt.  

I yttrandet står ”med lätthet exploatera hela vinden”, vilket inte stämmer. 
Detaljplanen anger antalet våningar samt att vind inte får inredas över 
angivet våningsantal.  

Planbestämmelser kring gestaltning har förtydligats och det har även 
tillkommit nya.  

Vad gäller miljöaspekten är det en viktig faktor när vi tillsammans bygger 
stad. Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, vill vara med och påverka 
i en mer hållbar riktning genom hela byggprocessen. Det finns inget 
material som alltid är bättre eller sämre än det andra, utan det beror alltid 
på omständigheterna.  

Det finns inga planer på att anordna parkering i bottenplan mot 
Hagebygatan. Det har tvärtom varit viktigt att det blir ett så levande 
gatuplan som möjligt. Det finns exempelvis planbestämmelse som reglerar 
att entréer ska förläggas mot Hagebygatan.  

För att ytterligare säkerställa och tydliggöra att parkering inte anordnas i 
bottenplan mot Hagebygatan har en planbestämmelse som reglerar detta 
lagts till.  

Byggnadsvolymerna på innergården finns för att tillgodose 
parkeringsbehov. Markparkering möjliggörs inte på innergården, det står 
uttryckligen att garage ska ske under planterbart gårdsbjälklag.  

Exploatören har redogjort för cykelparkering inomhus. Det möjliggör en 
städad innergård där ytorna kan frigöras till annat, och skänker dessutom 
materiell trygghet till framtida boende och besökare. Av erfarenhet vet vi att 
många ändå ställer sina cyklar på innergårdar på grund av att det är 
lättillgängligt. Det bör därför finnas cykelställ även på innergården. Detta 
är dock en senare fråga. Inom detaljplanens ramar är bedömningen att 
både cykelparkering och bilparkering kan lösas inom kvartersmark.  

Planlösningar och hur stora lägenheterna blir regleras inte inom ramen för 
detaljplanen. Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, är med och tittar 
på frågan för att trygga en god boendemiljö ur flera aspekter, exempelvis 
buller, möjligheter att utrymma lägenheter och inte minst en god 
boendemiljö.   

Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, uppskattar dina synpunkter och 
är överens om att detta projekt är viktigt.  
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