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Samhällsbyggnadskontoret 

Hur samrådet har bedrivits 
Samrådstiden varade mellan den 10 juni till och med den 19 augusti 2020. 
Samrådsmöten erbjöds genom platsträff vid planområdet den 17 juni och 
den 12 augusti 2020.  

I övrigt har samråd skett genom remissförfarande med de berörda samt med 
statliga och kommunala instanser. 

De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden: 

Länsstyrelsen 2020-08-19 

Kommunala instanser 
Samhällsbyggnadskontoret, bygglov 2020-07-31 

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa 2020-07-07 

Samhällsbyggnadskontoret, kommunala  
lantmäterimyndigheten  2020-08-17 

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur 2020-08-25 

Nodra AB 2020-08-10 

Norrevo Fastigheter AB  2020-08-07 

Norrköpings flygplats  2020-07-06 

Räddningstjänsten Östra Götaland 2020-07-29 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 
E.ON Energilösningar AB 2020-08-03 

Naturskyddsföreningen 2020-08-13 

SGI 2020-08-18 

Skanova nätplanering  2020-06-22 

Trafikverket 2020-07-24 

Berörda - fastighetsägare och andra 
Se bilaga. Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i 
bilagan. 

Synpunktsförfattare 01 2020-08-18 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Ändringar som gjorts i detaljplanen: 
o På plankartan har det tillkommit planbestämmelser gällande 

gestaltning för att tydligare försöka säkerställa ett genomförande 
med höga arkitektoniska ambitioner.  

o En planbestämmelse om att inslag av trä i fasaden ska finnas har 
lagts till.  

o Balkonger längs Hagebygatan regleras genom planbestämmelse.  

o Höjden på byggnaderna regleras ytterligare, utöver angivet 
våningsantal.   

o Texten till prickmarkbeteckningen har ändrats till byggnad får inte 
uppföras istället för bebyggelse.  

o Buller regleras tydligare.  

Ändringar som gjorts i tillhörande planhandlingar: 
o En trafikbullerutredning har tagits fram och resultatet har arbetats in 

i planbeskrivningen.  

o Dagvattenhanteringen har arbetats vidare med och avsnitt gällande 
dagvatten har arbetats om i planbeskrivningen.  

o Planbeskrivningen har kompletterats med tydligare information om 
vilka åtgärder som är lämpliga att fastighetsägare själva gör för att 
omhänderta dagvatten.   

o En förstudie gällande brand och risk har tagits fram och arbetats in i 
planhandlingarna.  

o Illustrationer har setts över och korrigerats så att rätt antal våningar 
för parkeringsplan mot gården redovisas i planbeskrivningen.  

o Planbeskrivningens avsnitt gällande arkeologi och fornlämningar har 
kompletterats med information om att förundersökning krävs för del 
av planområdet.  

o I undersökning om betydande miljöpåverkan har bedömningen 
ändrats avseende 7 kapitlet i miljöbalken om skydd (Natura 2000, 
naturreservat, kulturreservat, landskapsskydd, biotopskydd, 
strandskydd, skyddsområde för vattentäkt).  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Sammandrag av inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 
Kontroll enligt kapitel 11 PBL  
Riksintresse 

Kommunikationer/ flyghinderzon 
Planområdet är beläget inom Norrköpings flygplats flyghinderzon vilket 
medför höjdrestriktioner för ny bebyggelse. 

Länsstyrelsen bedömer att den bebyggelsehöjd som genomförandet av 
detaljplanen skulle kunna innebära inte medför risk för att påtagligt skada på 
riksintresset. 

Kommunikationer/ befintlig väg 
E22 (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 E 22 utgör en viktig nationell förbindelse mellan Skåne, 
Blekinge och ostkusten vidare norrut. 

Länsstyrelsen bedömer att genomförande av detaljplanen inte medför risk 
för påtaglig skada på riksintresset. 

Hälsa och säkerhet  

Geoteknik 
SGI har lämnat ett separat yttrande som länsstyrelsen anser att kommunen 
ska ta hänsyn till. De efterfrågar en utredning av stabilitet och 
uppmärksammar på att vald dagvattenlösning kan påverka markens stabilitet 
varför vald lösning behöver beaktas i det sammanhanget. 

Buller 
Planområdet vetter mot Söderleden och Hagebygatan och är bullerutsatt från 
både väg- och spårtrafik. Kommunen bedömer att planområdet kommer 
kunna uppfylla gällande bullerriktvärden men bebyggelsen måste anpassas 
för att klara bullerkraven. Länsstyrelsen bedömer att bullersituationen 
behöver belysas ytterligare och att planhandlingarna kompletteras avseende 
bullerpåverkan till granskningsskedet. 

Förorenad mark 
En översiktlig miljöteknisk undersökning gjordes 2020-05-19 för 
planområdet och resultatet visade förhöjda halter över KM för bly och 
förhöjda halter över MRR för kadmium, kvicksilver och zink. Kommunen 
skriver i detaljplanen att planområdet kommer att saneras och nå riktlinjerna 
för KM. Länsstyrelsen förutsätter att planområdet kommer att saneras och 
nå riktlinjer för känslig markanvändning enligt vad som anges i 
planbeskrivningen. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Allmänt och rådgivande 

Allmänt övergripande 
Länsstyrelsen stödjer kommunen i planeringen av stadens utveckling. 
Platser tas i anspråk för nya ändamål eftersom stadens behov växlar och 
ökar. De omständigheter som förändrad användning av marken för med sig 
är viktigt att omhänderta och inte skjuta framför sig. I detta yttrande lyfter 
länsstyrelsen vissa omständigheter som geostabilitet, förorenad mark, buller 
och dagvattenhantering som behöver belysas fördjupat till nästa planskede. 

Den gestaltning som föreslås på platsen må vara studerad men är för magert 
redovisad. Hur bli miljön på gården? De 3d-illustrationer som används (eller 
om det är fotografier av modeller) ger inte tillräckligt svar på hur miljön 
med ny bebyggelse kan upplevas. Ambitionerna är höga hos kommunen 
med god argumentering i beskrivningar. Det som också är viktigt är att 
kommunen behöver stödja sitt goda planeringsspråk med tillräckliga 
visuella tydligheter. De som deltar i planeringsprocessen behöver förstå 
kvalitéer och konsekvenser av vad kommunen planerar för framtiden. 

Behovet av bostäder som föranleder planeringen behöver beskrivas i det 
stora sammanhanget. Men beskrivningen behöver kompletteras med vad 
planens genomförande skall åstadkomma i förhållande till de faktiska 
behoven av bostäder. Hur har kommunen anpassat sin planering till de 
förhållandena? Planbeskrivning och andra dokument är genomarbetade och 
väl redovisade utifrån de tekniska aspekterna av planeringen. Men själva 
grundinnehållet i planeringen-bostäderna saknar motsvarande bearbetning. 
Den goda planeringen skulle må väl av ett sådant sakinnehåll.  

Kulturmiljövård 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att genomförandet av planen 
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

Upplysning om tillstånd och dispenser med mera som kan komma att 
krävas 

Arkeologi 
Det finns inga fornlämningar inom det aktuella området men ca 20-25 meter 
sydväst om denna finns en förhistorisk boplats, L2009:6955. Denna 
påträffades 1991 och har till del undersökt/utretts vidare år 2006 och 2015. 
Lämningen är inte till fullo geografiskt avgränsad. Den nu aktuella 
fastigheten bedöms ligga inom dess fornlämningsområde. Delar av den 
aktuella fastigheten är bebyggd och inom den delen är sannolikt potentiella 
fornlämningar redan bortgrävda. Länsstyrelsen bedömer dock att en 
arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte kommer behöva göras för 
att säkerställa om fornlämningen berörs eller inte inom övriga ytor. 

Kommentar:  
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, är medvetna om 
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Samhällsbyggnadskontoret 

flyghinderzonen och håller med om bedömningen att det inte påverkar 
riksintresset.  

Byggnadernas höjd inom planområdet regleras ytterligare och tydligare i 
granskningsskedet genom att ange totalhöjd. Detta bidrar också till att ge 
närboende ökad visuell tydlighet gällande möjliga konsekvenser av 
detaljplanen.  

Planbeskrivningen har uppdaterats med information om Trans-European 
Transport Network.  

Gällande geoteknik hänvisas till svar på SGI:s yttrande.  

En trafikbullerutredning har tagits fram till granskningsskedet och 
resultatet har arbetats in i planhandlingarna, både plankarta och 
planbeskrivning. Bullerfrågan hanteras vidare i den fortsatta processen 
under bygglovsskedet.  

Mot Söderleden reglerar plankartan att det ska finnas möjlighet att 
utrymma byggnader till sida som inte vetter mot Söderleden. Detta både för 
att hantera risker och garantera utrymningsvägar för alla lägenheter.  

Planbeskrivningen har bearbetats och kompletterats för att visa tydligare 
vad ambitionen är, bland annat med tydligare visuella bilder. Det är också 
en avvägning mellan att inte reglera mer än nödvändigt, och att inte visa för 
tydliga illustrationer som i slutändan upplevs lova ett annat resultat än vad 
som senare kanske blir resultatet på platsen efter bearbetning i 
bygglovsfasen etcetera.  

På plankartan har det tillkommit planbestämmelser gällande gestaltning för 
att tydligare sträva efter att säkerställa ett genomförande med höga 
arkitektoniska ambitioner.  

Innergården beskrivs utförligare i planbeskrivningen.  

Det finns höjdangivelser som bidrar till att ge en tydligare känsla för 
slutresultatet och information om att genomgående trapphus från 
Hagebygatan ska finnas. Plankartan har även bestämmelse om att det ska 
finnas släpp in mot gården från omgivande allmän platsmark.  

Gårdsmiljön har också beaktats genom planbestämmelse om att 
parkeringsplan ska ha fönster mot bland annat innergården för att 
förhindra att slutresultatet exempelvis skulle bli en ogenomtränglig 
betongvägg.  

Länsstyrelsen lyfter att behovet av bostäder som föranleder planeringen 
behöver beskrivas i det stora sammanhanget. I planbeskrivningen framgår 
att 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 i relation till centrala Norrköping. Hageby förtätas 
och växer samman med Norrköpings centrum. Planbeskrivningen lyfter 
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Samhällsbyggnadskontoret 

även att 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. Projekt Söderport innebär 
både ett torg och ett parkstråk vilket ökar hela stadsdelens attraktivitet och 
kommer att innebära målpunkter för många människor. Platsens lämplighet 
för stadsutveckling och bostadsändamål känns välmotiverat och beskrivet i 
planbeskrivningen.  

Planbeskrivningens avsnitt gällande arkeologi har kompletterats. Dialog 
med Länsstyrelsen har förts. Det krävs arkeologisk förundersökning för del 
av planområdet. Detta görs inför antagande av detaljplanen.  

Kommunala instanser 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov  

Plankarta 
Texten till prickmarkbeteckningen bör ändras till byggnad får inte uppföras 
istället för bebyggelse. 

Taklutning är inte reglerad och inte heller om vind får inredas. Detta ger 
möjlighet till bostäder på vinden. Om detta inte är syfte, bör förbud mot 
vindsinredning utöver angivet antal våningar införas. 

Illustrationen visar en våning mot gården på västra huskroppen, medan på 
plankartan tillåts två våningar. 

Gatunamn ska anges på plankartan för bättre orientering och större 
tydlighet. 

Första meningen under f1 behöver skrivas om, den slutar med ”respektive” 
(konstig ordföljd). 

Planbeskrivning 
Illustrationer på s. 13 och s. 22 har samma fel med antal våningar mot 
gården som på plankarta. Även här ska gatunamn finnas för tydligheten 
skull. 

Det framgår inte varför man har valt just 2 våningar på en remsa mot 
gården. Om det byggs garage under huset (delvis under mark) behöver 
huskroppen vara bredare för garagevåningen för att möjliggöra rätt utrymme 
för körväg och parkering. Vad ska andra våningen användas till? 

På sidan 22 anges att ca 100 parkeringsplatser behövs inom kvarteret. Under 
avsnitt Parkering (s. 30-31) anges att området räknas till mellanzonen enligt 
riktlinjerna för parkering, men ”liksom i innerzonen beräknas här 
parkeringstalet bli relativt lågt”. 
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Det är viktigt för oss på bygglovenheten att veta hur man har resonerat kring 
parkeringsfrågan och hur de här 100 p-platserna har räknats fram. Om 
ställningstagandet är att innerzons p-tal ska användas trots att området 
tillhör mellanzonen ska det framgå av planbeskrivningen. Detta område 
skiljer sig kanske för övriga Hageby, då det finns spårväg och cykelvägar i 
direkt anslutning till fastigheten och har mer innerstadskaraktär. Om 
mellanzon ändå ska hävdas ska det anges tydligt. 

Under Tidplan står fel datum för planuppdrag. 

Kommentar: 
Texten till prickmarkbeteckningen har ändrats till byggnad får inte uppföras 
istället för bebyggelse.  

Höjden på byggnaderna regleras ytterligare, utöver angivet våningsantal. 
Taklutning bedöms inte behöva regleras. Planbestämmelse om att vind inte 
får inredas utöver angivet våningsnatal har lagts till.  

Plankarta och illustrationer har setts över så att rätt antal våningar för 
parkeringsplan mot gården redovisas.  

Gatunamn anges på plankartan för bättre orientering och större tydlighet.  

Första meningen under f1 har formulerats om.   

I byggnadskroppen mot Söderleden tillåts två våningsplan med parkering.  

Planbeskrivningen gällande parkeringsplatser har reviderats något. Antalet 
parkeringsplatser i kvarteret beräknas överstiga behovet av 
parkeringsplatser inom kvarteret. Överskottet är tänkt att nyttjas av 
kvarteret Terrassen, ett kvarter som är under planering söder om detta 
kvarter.  

Planområdet, liksom intilliggande kvarteret Balkongen, beräknas enligt 
innerzonens p-norm. Det är, som synpunktsförfattaren skriver, motiverat 
utifrån att området är centralt och att det finns väldigt god tillgång till 
kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Planbeskrivningen har reviderats 
något för att tydliggöra detta.  

Datumet för planuppdrag har reviderats i planbeskrivningen, det korrekta 
datumet är den 10 december 2019.  

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa  

Buller  
En beskrivning av vilka bullernivåer som planområdet utsätts för saknas. 
Det är viktigt att utreda detta i planprocessen för att kunna anpassa 
byggnadernas utformning för att få bästa möjliga ljudmiljö både inomhus 
och utomhus. En bullerutredning behöver genomföras och slutsatser från 
den ska arbetas in i planbeskrivningen. Särskilt viktigt är det att den belyser 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 9(23) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0410 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

hörnlägen i fastigheten, eftersom de är särskilt utsatta från buller från två 
håll och därför har svårare att klara fasadnivåer.  

Dagvatten  
Inga synpunkter. 

Förorenad mark  
Ingen synpunkt. 

Luftkvalitet  
Det är positivt att inga friskluftsintag ska placeras åt Söderleden. 

Kommentar:  
En trafikbullerutredning har tagits fram till granskningsskedet och 
resultatet har arbetats in i planhandlingarna, både plankarta och 
planbeskrivning. Bullerfrågan hanteras vidare i den fortsatta processen 
under bygglovsskedet.  

Samhällsbyggnadskontoret, kommunala lantmäterimyndigheten   
Lantmäterimyndigheten har fått ovanstående för samråd och har följande 
synpunkter på planförslaget. 

Som den digitala planen är ritad är områdena A och B i planbeskrivningens 
fig. 46 under 6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser, en och samma figur och 
hänger ihop. 

Under 6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser finns rubriken Övriga servitut 
där servitut beskrivs. Rubriken behöver endast heta Servitut då inga andra 
servitut beskrivs. 

Aktbeteckningen 0581K-41D-2261 för officialservituten behöver 
kompletteras med .2 och .4-.5 för att ange exakt vilka servitut som avses. 

Portlåset 2 belastas av ett avtalsservitut för ledning och gäller till förmån för 
Borg 11:6, Slottshagen 1:1 och Triangeln 10 och 14, inte bara för elledning 
och Triangeln 14 som anges i planbeskrivningen. 

Under 6.3 Ekonomiska konsekvenser, Ersättning bör det tas med en text 
gällande hantering om ersättningen för markområden som ska överföras om 
parterna inte är överens och det därmed inte går att lösa med en 
överenskommelse. 

Kommentar:  
Område A och B i nämnda figur görs om och redovisas med bara område A.  

Rubriken har ändrats från Övriga servitut till endast Servitut.  

Servitutens aktbeteckningar har kompletterats enligt önskemål.   

Vilka fastigheter som avtalsservitutet är till förmån för har korrigerats.  
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Avtal tecknas mellan parterna och det är ingenting som hanteras i 
planbeskrivningen ytterligare. Bryts överenskommelser hanteras det i annat 
forum än detaljplanen.  

Samhällsbyggnadskontoret, mark och infrastruktur  

Dagvatten 
Det är positivt att det finns en ”n”-bestämmelse som säkrar en viss andel 
grönyta inom planen. För att säkra detta i praktiken bör bestämmelsen 
”Marklov krävs vid hårdgörning” läggas till i plankartan. 

Den framtida dagvattenhanteringen behöver förtydligas mer inför 
granskning. Enligt den tekniska utredningen krävs ytor för rening och 
fördröjning av stora regn samt översvämningsytor för extrema regn. Det är 
viktigt att ett förslag visas hur detta ska hanteras så att tillräckliga ytor finns 
tillgängliga. I den tekniska utredningen finns förslag på rinnvägar inom 
fastigheten för att säkra att extrema regn leds till den framtida parken. För 
att säkra detta bör dessa rinnvägar arbetas in i plankartan genom en 
upplysning eller under rubriken ”skydd mot störning”. Hänvisning kan då 
ske till att marken ska höjdsättas så att extrema regn kan avvattnas enligt 
rinnpilarna. Detta bör även beskrivas mer utförligt i planbeskrivningen.  

Enligt detaljplanen är det tillåtet att bygga källare. Placeringen av nedfarten 
behöver ligga i en högpunkt eller säkras på annat sätt för att säkra att inte 
extrema regn rinner ner i källarplanet. Även detta bör beskrivas i 
planbeskrivningen.  

Det finns en bra beskrivning av olika åtgärder som kan göras inom 
kvartersmark för att hantera de mindre regnen. För att tydliggöra detta har 
dagvattengruppen tagit fram bilder som kan visa detta på ett enkelt sätt, se 
figur 1. Bilden får gärna läggas in i planbeskrivningen. 

Figur 1. Förslag på åtgärder för hantering av de mindre regnen inom kvartsmark 
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Bilagorna till den tekniska utredningen saknas i underlaget.  

Geoteknik 
Synpunkter som lämnades vid ett SAM-möte 200612 märks inte i 
planbeskrivningen. Här kommer således ett förtydligande och förslag på 
tillägg. 

Då framfördes att ingen lera under fyllning påträffats, att området är ett 
infiltrationsområde samt att markens beskaffenhet gör att markradon bör 
beaktas särskilt. Den geotekniska utredning som gjorts visar även att Figur 
33 är missvisande. Komplettera därför figurtext samt löptext med följande:  

Figurtext:  

”Figur 33. Jordarter: glacial lera (gult), postglacial finsand (brun) samt 
isälvssediment såsom sand eller grus (grön). Karta: Norrköpings kommun. 
Lera påvisades dock inte i den geotekniska utredningen.” 

Löptext:  

”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 33 för färg, utgörs av glacial lera (gult) med inslag av 
postglacial finsand (brun) samt isälvssediment såsom sand eller grus (grön), 
eventuellt med inslag av glacial lera (gult). 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. 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. AFRYs 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. 

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. 
” 

Jag har inte erfarenhet av hur det bäst tas om hand i planhandlingarna, men 
jag föreslår att man på något sätt tydliggör/föreslår/anger att man i 
möjligaste mån ska undvika hårdgjorda ytor eller på annat sätt minska 
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vatteninfiltrationen, och istället vidta åtgärder för att i möjligaste mån öka 
infiltrationen inom detaljplaneområdet. 

Kommentar:  
Dagvatten 
Det bedöms inte nödvändigt med planbestämmelse om att det krävs marklov 
vid hårdgörning.  

Den tekniska utredningen har arbetats vidare med och resultatet av detta 
har inarbetats i planbeskrivningen. Hanteringen av dagvatten har genom 
detta förtydligats. Upplysningar på plankartan ska undvikas. Allmän 
platsmark höjdsätts för att säkra rinnvägar, kvartersmarken höjdsätts inte 
på liknande sätt.  

Detaljer kring dagvattenanläggningen arbetas vidare med separat då 
anläggningen ligger utanför planområdet, varför det inte är nödvändigt 
eller önskvärt att redovisa i detalj med eventuella bilagor då det riskerar att 
bli förvirrande i slutändan då justeringar av dagvattenanläggningen och 
precisa ytor kan ske. Huvuddragen redovisas i denna detaljplan för att visa 
på att frågan hanteras på lämpligt sätt och att det finns ytor som kan 
uppfylla dem behov som finns.   

Planbeskrivningen har kompletterats med tydligare information om vilka 
åtgärder som är lämpliga att fastighetsägare själva gör för att omhänderta 
dagvatten. Bilden i yttrandet har tillfogats planbeskrivningen.  

Översvämningsytor ligger utanför planområdet, på kommunal mark i 
befintlig planlagd parkmark.  

Placering av nedfarter och vikten av att de planeras för att säkra att 
extrema regn inte rinner ner tydliggörs i planbeskrivningen.  

Geoteknik  
Planbeskrivningen har kompletterats med information om att infiltrationen 
är god och att radon särskilt ska beaktas.  

Texten under rubriken Markens beskaffenhet har setts över och korrigerats.  

Vad fastighetsägare kan göra för att underlätta omhändertagande av 
dagvatten har förtydligats i planbeskrivningen.  

Figur 33 har kompletterats med föreslagen figurtext.  

Nodra AB 

Avfallshanteringen  
På sidan 40 under rubriken förutsättningar behöver benämningen brännbart 
avfall ändras till Restavfall. 
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Vatten och avlopp Uppdatera första meningen i 4.7, underrubrik Vatten och 
spillvatten till att anslutning kan ske till de allmänna ledningarna i 
Hagebygatan. 

Dagvatten  
Uppdatera sista stycken i 4.7, underrubrik Dagvatten Förutsättningar. 
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. 

Vi önskar också få förtydligat i sista stycket under Dagvatten Förändringar 
att den föreslagna reningsanläggningen är placerad i samma del av parken 
som tidigare nämnd yta för 100-årsregn. 

Bredband 
Ingen erinran. 

Kommentar:  
Planbeskrivningen har reviderats enligt synpunkter under rubrik 
Avfallshantering.  

Även revideringar enligt önskemål under rubrik dagvatten har gjorts.  

Norrevo Fastigheter AB  
Under punkt 4.7 nämns Tekniska Verken som huvudman för fjärrvärme 
medan det under punkt 5.2 anges EON vilket är korrekt.  

Planbeskrivningen uppfattas också något tvetydig gällande behovet av 
marksanering eller inte, det kan uppfattas att det vid eventuell pålning inte 
behöver saneras/utföras någon åtgärd för att nå erforderliga riktvärden, är 
det korrekt?  

Norrevo Fastigheter AB har inga särskilda synpunkter då planområdet inte 
direkt gränsar till någon av de fastigheter vi förvaltar.  

Kommentar:  
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, uppskattar Norrevos visade 
intresse. Planbeskrivningen har reviderats enligt önskemål.  

Informationen om att marken inte behöver saneras om pålningsalternativ 
väljs var missvisande och formuleringen har tagits bort från 
planbeskrivningen. Även vid pålning krävs schakt och massorna måste tas 
omhand enligt gällande lagstiftning.  
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Norrköpings flygplats  
Tänkt detaljplan ligger innanför Norrköping Airports influensområde med 
hänsyn till flyghinder. Norrköping Airport har inget att invända mot tänkt 
etablering under förutsättning att tänkt byggnation inklusive eventuella 
tekniska installationer inte tränger igenom flygplatsens hinderbegränsade 
ytor.  

Kommentar:  
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, beaktar synpunkten.   

Räddningstjänsten Östra Götaland 
Räddningstjänsten ser ett behov av att förtydliga resultatet av den upprättade 
riskanalysen. Riskanalysen lämnar i urval nedanstående förslag på åtgärder 
som behöver vidtas för att uppnå en acceptabel risknivå.  

1. Obrännbara eller brandklassade fasader på den sida av byggnaderna 
som vetter mot Söderleden.  

2. Brandklassade fönster 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 
rengöring/underhållning men då enbart vara öppningsbar med nyckel eller 
verktyg.  

Det medför att den sidan av huset som vetter mot Söderleden inte kan 
nyttjas för alternativ utrymning genom fönster via räddningstjänstens 
stegutrustning. På innergården finns det inritat en lägre byggnadsvolym som 
också kommer omöjliggöra 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 brandskydd. 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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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 nyttjas maximal byggnadshöjd för våningsplanen men där en 
placering av ventilation på tak i bygglovsskedet 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 möligt att nyttja 
räddningstjänsten som alternativ utrymningsväg genom fönster ner 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 faller omöjliggör den lägre byggandsvolymen 
på innergården utrymning för våningsplan 3 och 4 genom fönster med hjälp 
av räddningstjänstens stegutrustning för de berörda byggnaderna. Det 
innebär att inga enkelsididga lägenheter kan placeras mot innergården på 
dessa våningsplan. Om det finns önskemål om enkelsida 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:  
Syftet med planbestämmelserna som kopplar an till säkerhet har förtydligats 
i planbeskrivningen.  

Förutsättningarna gällande farligt gods bedöms som likvärdiga för de två 
kvarteren varför riskutredningen för Balkongen även används som grund 
för detta kvarter. Avstånden till Söderleden är lika långt 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. Dialog kring detta har 
skett med räddningstjänsten i början av 2020.  

Det har tagits fram en utredning som fokuserar på brand specifikt för detta 
kvarter, resultatet från denna utredning har inarbetats i 
granskningshandlingarna.  
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Hantering av tekniska anläggningar på tak har förtydligats.  

Plankartan har försetts med bestämmelser gällande byggnadsteknisk 
riskreduktion för fastigheterna ut mot Söderleden.  

Mot Söderleden reglerar plankartan att det ska finnas möjlighet att 
utrymma byggnader till sida som inte vetter mot Söderleden. Detta både för 
att hantera risker och garantera utrymningsvägar för alla lägenheter.  

Information om att fönster ej bör vara öppningsbara utan exempelvis nyckel 
mot Söderleden nämns i planbeskrivningen.  

De planbestämmelser och den kunskap om vilka behov av riskreducerande 
åtgärder som finns inom planområdet anses tillräcklig för 
detaljplaneskedet. 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. 
 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

E.ON Energilösningar AB 
Befintliga ledningar för fjärrvärme finns inom fastigheten, se bild på nästa 
sida. E.ON Värme Sverige AB är huvudman för fjärrvärmenätet och inte 
Tekniska verken som angivits i Planbeskrivningen på s. 40. E.ON Värme 
vill vara med i planeringen för området för att bevaka fjärrvärmens intressen 
och förse nya byggnader med miljövänlig fjärrvärme. 

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 Värme 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 Värme och kommunen. 
Markavtalet ger E.ON Värme 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:  
Planbeskrivningen har ändrats så att det framgår att E.ON Värme Sverige 
AB är huvudman för fjärrvärmenätet.  
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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.  

Skyddsavstånd beaktas.  

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

Naturskyddsföreningen 
Portlåset 2 ligger i hörnet av Hagebygatan och Grundläggaregatan, som 
ligger parallellt med Söderleden. Kvarteret ingår i ett förtätningsprojekt 
mellan centrala staden och Hageby. Kv Balkongen bebyggs för närvarande 
med nya hus i 4 våningar. Ett parkstråk planeras söder om Portlåset och 
Balkongen. I parkstråket ska dagvatten från kvarteren fördröjas och renas 
innan det leds till Ljura bäck. Planbeskrivningen redovisar summariskt 
projekterade dagvattenanläggningar med vattenrening i parkstråket. Inga 
beslut är tagna om lösningar och gestaltning av anläggningarna. 

I detaljplanen för Portlåset ingår Takläggaregatan med en vändplan i 
parkstråket. Gatan och vändplanen ska försörja Kv Terrassen med trafik. I 
Kv Portlåset finns idag en verksamhetsbyggnad som ska rivas. 

  

En relativt hög exploatering tillåts i Kv Portlåset, med bostadshus i 4, 5 och 
7 våningar. 

På bostadsgården får parkering byggas på körbart gårdsbjälklag och högst 
100 kvm låga komplementbyggnader. n betecknar att minst 40% av 
obebyggd yta ska vara planterad. 

Naturskyddsföreningens synpunkter 

Höga bostadshus 
Vi motsätter oss att nya bostadshus högre än 5 våningar byggs. Enligt 
forskning på SLU ger de dåliga förutsättningar till god social 
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sammanhållning i kvarteret. Hållbar utveckling bygger på ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. 

Grönstruktur 
I översiktsplanen för staden 2017 finns en grönstrukturkarta, med platser för 
odlingslotter. Kartan är inte redovisad och kommenterad i planprogrammet. 
Naturskyddsföreningen anser att det är mycket viktigt att grönstrukturen i 
staden bevaras och förstärks. Det är också viktigt att odlingsområden skapas 
för boende i stadsdelen. 

 

Utsnitt av grönstrukturkartan i ÖP Staden 17. Ett grönstråk går över Kv Portlåset 2 och ett 
nytt odlingsområde är markerat med vertikala gröna streck. 

Den gröna miljön kring kvarteret borde planeras innan detaljplanen för 
Portlåset 2 samråds och beslutas. 

Dagvatten 
Dagvatten ska tas omhand lokalt i så stor utsträckning som möjligt enligt 
kommunens riktlinjer. I plankartan för Portlåset 2 finns inga bestämmelser 
om dagvattenbehandlingen. Hela gårdsytan tillåts att bebyggas med 
parkering under körbart gårdsbjälklag. Obebyggd mark på gården ska vara 
planterad till minst 40% enligt bestämmelserna. Om hela gården bebyggs 
med parkering finns dock ingen yta för planteringar. Naturskyddsföreningen 
anser att dagvattenriktlinjens anvisning om att 10 mm regn ska tas omhand 
lokalt ska följas för Kv Portlåset 2. Inom kvarteret borde detta regn tas 
omhand och säkras i detaljplanen. 

Planerad dagvattenanläggning i parkstråket söder om Portlåset 2 borde vara 
redovisad och beslutad innan detaljplanen samråds och beslutas. I 
plankartan måste villkor för dagvattenbehandling sättas upp. 
Naturskyddsföreningen är angelägen om att Ljura bäck och Östersjön inte 
belastas med mera näring och föroreningar. 
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Energi- och resurshushållning 
Plankartan och planbeskrivningen innehåller inga ambitioner att hushålla 
med material och energi vid bygg- och driftskedet av husen. Kommunens 
nya träbyggnadsstrategi borde avspeglas i planen och solpaneler förberedas 
till exempel. 

Kommentar:  
Högre bebyggelse tillåts i hörnet Hagebygatan/Grundläggaregatan. 
Kvarteret som helhet håller sig till 4-5 våningar. 
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, bedömer att en god bebyggd 
miljö som helhet uppnås som värnar om såväl ekonomisk som social och 
ekologisk hållbarhet.  

Översiktsplanen redovisas i planbeskrivningen. De odlingslotter som 
översiktsplanen redovisar är inte specifikt nämnda då det inte berör 
planområdet. En planbeskrivning kan inte omfatta allt kopplat till 
närområdet, då skulle planbeskrivningen bli alldeles för omfattande. 
Närområdet redovisas relativt gediget, både befintliga förhållanden och vad 
som planeras i framtiden i närheten gällande exempelvis parkstråk, nya 
bostadskvarter och ett nytt torg. Samhällsbyggnadskontoret, 
detaljplanering, håller med om att grönstruktur i staden behöver förstärkas. 
Parkstråket söder om planområdet knyter an till en större helhet och yta 
som idag inte används som park kommer snart att kunna användas för det 
ändamålet.  

Vid byggskedet kan det vara lämpligt att kvartersmark till viss del 
iordningställs först då kommande parkmark kan behöva upplåtas under 
byggfasen, så som skett för kvarteret Balkongen som nu är under 
byggnation. Ledningar ska dessutom grävas ned i parkstråket och planering 
för detta pågår också parallellt. För att hushålla med resurser är det av vikt 
att göra saker i rätt ordning.  

Dagvattenanläggningen ligger utanför planområdet. Det pågår ett arbete 
parallellt med denna detaljplan för att landa i exakt lösning och utformning 
för parken och dagvattenanläggningen. Det som redovisas i detaljplanen är 
inte på detaljnivå. Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering, bedömer att 
tillräcklig dagvattenhantering och rening av dagvattnet kommer att uppnås. 
De inom kommunen som arbetar med detta är också delaktiga i planarbetet.  

Detaljplanen lyfter att dagvatten ska omhändertas i enlighet med 
kommunens riktlinjer. Kvartersmarken ansluts till det kommunala 
dagvattensystemet. Viss andel dagvatten ska dock fastigheten själv hantera. 
Detta kan göras på olika sätt, planbeskrivningen har kompletterats med 
utförligare information kring detta. Det är dock inte lämpligt att styra detta 
i detalj då det som sagt kan göras på olika sätt, en ökad styrning kan då 
vara hämmande för en lösning som i slutändan visar sig mer hållbar och 
bättre tillgodoser behoven i det enskilda fallet. En detaljplan ska också 
hålla över tid, varför detaljstyrning gällande detta i detaljplanens process i 
detta fall inte lämpar sig.  
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Planteringar kan ske även ovanpå körbart gårdsbjälklag.  

Solpaneler styrs inte i detaljplanen. Det är möjligt för fastighetsägare att 
anordna detta. Planbeskrivningen lyfter att alternativa förnyelsebara 
uppvärmningsformer bör prövas för att undvika en kraftigt ökad 
elanvändning.  

Gällande träbyggnadsstrategin så har granskningshandlingarna 
kompletterats med information om denna. Det finns också planbestämmelse 
om att fasadmaterial ska ha inslag av trä.  

SGI 
Statens geotekniska institut (SGI) har från Norrköpings kommun erhållit 
rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser 
geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. 
Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor, 
såsom hantering av radon, ingår inte i yttrandet. 

I samband med detaljplanen har en geoteknisk utredning utförts av AFRY. 
Enligt geoteknisk utredning består jordlagren i området av en fyllning med 
en mäktighet som varierar mellan 3 - 4,3 meter. Fyllningen består av bland 
annat sand, slit, lera, grus, glas och tegel. Jorden under fyllningen är en 
friktionsjord och bedömts som grovkornig morän. Bergnivån har påträffats 
mellan ca 13,5 - 22,2 meter under markytan. 

Nordväst om planområdet ligger Söderleden. Längs nordvästra gränsen av 
planområdet finns Grundläggaregatan. Terrängen lutar från 
Grundläggaregatans släntkrön ner mot Söderleden. Höjdskillnaden mellan 
Söderleden och Grundläggaregatan/aktuellt detaljplanområde är ca 6-6,5 
meter (Lantmäteriets höjddata-värde). 

Det saknas en utredning av stabilitet för Grundläggaregatan och 
detaljplanområdet ner mot Söderleden, SGI anser därför att 
planhandlingarna behöver kompletteras med det. Stabilitetsutredningen 
behöver utföras i detaljplaneskedet, för att tydliggöra om 
stabilitetsförhållanden blir styrande för utformning av byggnader, samt om 
det krävs skyddsåtgärder för att marken ska bli lämplig att bebygga. 
Stabiliteten ner mot Söderleden behöver kontrolleras för befintliga 
förhållanden såväl som för planerade förhållanden. Hänsyn måste tas till 
trafiklast och befintliga och tillkommande laster från byggnader. Geoteknisk 
utredning avseende stabilitetsförhållandena behöver utföras med lägst 
detaljerad utredningsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt IEG 
Rapport 6:2008 Rev l. 

I planbeskrivningen påtalas två olika lösningar för dagvattenhantering. I 
planbeskrivningen anges att "det första alternativet är en lösning med 
rörmagasin och ett öppet fördröjningsmagasin. Kupolbrunnar antas leda 
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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SGI vill uppmärksamma på att översvämningsförebyggandeåtgärder, t.ex 
höjdsättningar, öppna fördröjningsmagasin, murar mm, kan medföra 
geotekniska konsekvenser, vilka behöver beaktas i planskedet. 

SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att 
ovanstående synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det 
åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt 
säkerställas i planen. 

Kommentar:  
I enlighet med SGI:s synpunkt i samrådsyttrande för detaljplan för 
fastigheterna Portlåset 2 och del av Hageby 4:2 har Sweco har utfört en 
detaljerad stabilitetsutredning för detaljplaneområdet och 
Grundläggaregatan ner mot Söderleden. Utredningen är utförd enligt 
riktlinjerna i IEG rapport 4:2010.  

Utredningen visar att stabilitetssituationen både för befintliga förhållanden 
och planerad exploatering enligt detaljplanen uppfyller krav på stabilitet 
enligt IEG rapport 4:2010. Stabilitetsförhållandena bedöms inte bli 
styrande för utformning av byggnader och något behov av särskilda 
skyddsåtgärder bedöms inte föreligga.  

Skanova nätplanering 
Skanova har kabelanläggningar inom detaljplaneområdet.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för 
att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den. 

Kommentar:  
Det framgår i planbeskrivningen att respektive ledningsägare till de 
allmänna ledningarna ansvarar för dess utbyggnad, drift och underhåll 
fram till leveranspunkten/förbindelsepunkt för respektive fastighet. 

Trafikverket 
Trafikverket är väghållare för E22 Söderleden och vägen är även utpekad av 
Trafikverket som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § 
miljöbalken. 

Vägen är utpekad led för farligt gods och Trafikverket anser att detaljplanen 
bör kompletteras med en separat riskutredning. 

Den planerade bebyggelsen kommer att utsättas för vägtrafikbuller och det 
är viktigt att detaljplanen säkerställer att gällande riktlinjer följs. 

Kommentar:  
En riskutredning togs fram för intilliggande kvarteret Balkongen. 
Förutsättningarna gällande farligt gods bedöms som likvärdiga för de två 
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kvarteren varför riskutredningen även används som grund för detta kvarter. 
Avstånden till Söderleden är lika långt 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. Planbestämmelser kopplat till 
riskreducerande åtgärder har förtydligats och informationen i 
planbeskrivningen har kompletterats.  

En kompletterande utredning gällande brand har tagits fram specifikt för 
detta planområde och har arbetats in i planhandlingarna inför 
granskningsskedet.  

En trafikbullerutredning har tagits fram och arbetats in i planhandlingarna 
inför granskningsskedet.  

Berörda - fastighetsägare och andra 
Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i bilagan. 

Synpunktsförfattare 01 
Som boende på Egnahemsgatan vill vi gärna lämna lite synpunkter på det 
framtida bygget som planeras enligt Portlåset 2, del av Hageby 4:2.  

Vi bor närmast grannar med det planerade flerbostadshuset och känner en 
viss oro under kommande bygge apropå kommande trafik på gatan av olika 
slags fordon/maskiner. Vi är också oroliga för eventuella förstörelser på 
gatan under tiden, samt runt/på vårt hus med byggdamm osv då vårt hus 
ligger precis bredvid.  

Med tanke på att husen på Egnahemsgatan är över 100 år gamla innebär 
detta att olika slags påfrestningar såsom kraftiga vibrationer kan påverka bla 
rörelse i husen och plåttak. Vi är extra oroliga där då vi står närmast intill 
tomten som det ska byggas på. Vem står för kostnader av eventuella 
skador/smuts på vårt hus under bygget? 

Med flerbostadshuset innebär fler boende på gatan vilket också innebär mer 
biltrafik framöver. Här önskar vi, i och med den redan trafikerade gatan med 
bilar som kör igenom, vänder och parkerar här, att ni antingen sätter ut 
farthinder på gatan eller förbjuder parkering på gatan för övriga, icke 
boende på gatan.  Detta för att minska trafiken här och trygga oss boende 
och våra barn. Många gånger har barnen som brukar samlas på gatan för att 
leka, cykla, åka inlines fått väja undan för fortkörande bilar.  

Vi ser gärna att ni kommer ut till gatan så vi kan få ta del av detaljplanen 
och får lämna våra synpunkter på plats. 
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